
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 8.11.2021  
 
Tilstede: Anne Kari Dahle, Marius Kjos, Øyvind Venedik, Annlaug Gjerde 
 
Forfall Marit Kasbom, Tone Sæther, Tua Stjernudde, Trude Granhus 
 
 
 Sak 39/21 Referat fra de 2 forrige møter - godkjent 
 
 
Sak 40/21 Samarbeidsmøter 5.-6.mars 
Vi planlegger samarbeidsmøter med raserepresentanter og rasegrupper +eventuelt 
DA) 
Vi ønsket opprinnelig å ha dette i februar, men siden dommerkonferansen måtte 
flyttes fra januar til februar (pga. kollisjon med annen dommerkonferanse i NKK) så 
måtte samarbeidsmøte også flyttes. 
For raserepresentanter så starter den nye funksjonsperioden 1.2 og da er det fint at 
alle kan starte opp med ett fellesmøte med alle de andre  
raserepresentantene og NTKs styre. 
 
Vi sjekke om det er ledig og bestiller Quality Hotell Olavsgård, for samarbeidsmøtet. 
 
Sak 41/21  
Det ble satt opp møteplan fremover:  
24.11 Styremøte gjennomgang av RS-saker  
27.11 NKKs RS (representantskapsmøte) 
7.12 Styremøte  
12-13 februar dommerkonferanse på Olavsgård 
5-6 mars (på Olavgård) samarbeidsmøte RR – RG – (DA) 
Generalforsamling 23.4  
Flere styremøter tilkommer  
 
Sak 42/21 Årsmøter i grupper/avdelinger 
Det viser seg at en del trenger veiledning i forbindelse med bla. innkalling til årsmøte. 
Dette er ett tema som blir tatt opp på samarbeidsmøter, det er også laget en mal for 
dette, men likevel så er det noen som har utfordringer med innkallingen. Vi hjelper til 
når vi blir spurt/blir gjort oppmerksom på/oppdager at noe er feil. Noen har allerede 
sendt ut innkallingen når det blir oppdaget feil, da gir vi tilbakemelding for å forhindre 
at samme feil blir gjort også neste år. Når det gjelder ansvaret for dette så er styrene 
i avdelinger/rasegrupper ansvarlig ovenfor årsmøtet, som er deres høysete 
myndighet og det er årsmøtet som har valgt dem. 
 
Representanter fra styret i NTK deltar på noen av disse møtene.  
 
Oppfølging av tidligere saker 
 
Sak 36/21  
Ny kontrakt til redaktørene i Terrierbladet kunne ikke behandles da styret ikke var 
beslutnings dyktige. Denne behandles på mail. Annlaug Gjerde deltar ikke i 
behandlingen av denne saken. 



 
Sak 8/20 Dommerkonferansen 11-13 februar 2022. 
Vi diskuterte hvor langt vi er kommet i planleggingen og hva som gjenstår. 
Hva som er styrets oppgave og hva som er dommerkonferansekomiteens oppgave. 
 
Sak 38/21 innkommet post 

Søknad om støtte til arrangementer. Vi sjekker opp litt rundt dette og tar det opp igjen 

på neste møte. 

 
Sak 39/21 Eventuelt- ingen saker. 
 
 
 
           
 
 
 


