
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 2.3 kl.19.00 på teams 

Til stede: Torill Dugstad, Tone Sæther, Tua Stiernudde, Anne Kari Dahle, Trude 
Granhus, Annlaug Gjerde, Marit Kasbohm, Marit Mørk på deler av møtet. 

Sak 13/21 Gjennomgang av referat fra forrige møte. 

Referatet ble godkjent  

 
Oppfølging av tidligere saker 

Sak 2/21 NKKs utsatte representantskapsmøte (RS) for 2020 

Vi har deltatt på dialogmøte med NKK og andre raseklubber og NKK regioner. Der 

redegjorde representanter fra NKK om bla. den økonomiske situasjonen. Vi synes 

ikke det kom frem noe nytt i møtet, men NKK skulle prøve å komme med nytt 

budsjett og regnskap i god tid før RS så vi rekker og behandle det før møtet. 

Sak 7/21 Økonomi  

Budsjett – vi diskuterte hva vi skulle prioritere i budsjettet.  

Det er vanskelig å lage budsjett nå pga. Koronasituasjonen. Vi må ta høyde for att 

det blir noe mindre aktivitet også i 2021. 

Sak 8/21 Generalforsamlingen 

Konferanseavdelingen på Olavsgaard har strengt 1.mai så vi har booket Quality 

Hotell 33.  

Sak 9/21 Terrierbladet 

Siste gjennomgang av TB 1-21 

Sak 14/21 innkommet post 

- Vi har fått henvendelse, fra 1 medlem, som ønsker å danne ny avdeling i NTK.  

Det er fint att våre medlemmer ønsker aktivitet lokalt. Vi ser att det kreves mye 

innsats over tid for å opprette og drifte en distriktsavdeling. Så det kan være lurt i 

første omgang å prøve å sette i gang aktivitet lokalt for å sjekke interessen.  

Sak 15/21 Eventuelt 

- Terrierspeialen 2022 vi sjekker om Mjøndalshallen i september.  

- Vi har hatt kontakt med NKK angående valg 2021. Vi fikk følgende info: de samme 
som var på valg i 2020 er på valg nå, for like lang tid. Året 2020 blir bare en «bonus» 
som ikke regnes med. 
Dette bla. for at ikke hele styret skal være på valg samtidig. 



Altså de som var på valg i 2020, er på valg for i 2021. De som ikke var på valg i 2020 
er ikke på valg i 2021. Vi sender info om dette til Rasegrupper og Distriktsavdelinger. 

Møtedatoer 17/3 (ved behov for ytterligere diskusjoner før RS 19/3), 23/3, 6/4 

 


