Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 11.2 kl.19.00 på teams
Til stede: Tone W. Sæther, Annlaug Gjerde, Tua Stiernudde, Anne Kari Dahle, Marit
Kasbohm, Marit Mørk
Forfall: Toril Dugstad, Trude Granhus
Referent: Annlaug Gjerde
Sak 6/21 Gjennomgang av referat fra forrige møte - godkjent
Sak 7/21 Økonomi
Vi har i 2020 hatt et relativt stort overskudd, dette skyldes bla. at nesten alle
arrangementer, seminarer, møter ol. ble avlyst pga. Korona. I tillegg til dette har vi i
løpet av 2020 hatt en betydelig medlemsøkning.
Sak 8/21 Generalforsamlingen –Årsmeldingen ble gjennomgått og hva som skal med
der. Vi sender purring til de RR/RG/DA som ikke leverer årsmelding innen fristen. Vi
følger også opp at alle RG/DA leverer regnskap med revisors beretning. Vi minner
de, igjen, på at de som ikke har hatt årsmøte må legge regnskapet ut på
hjemmesiden.
Sak 9/21 Terrierbladet 1-21 – Vi diskuterte hva som må med i dette nummeret.
Sak 10/21 Terrierspesialen 2022. Vi ønsker å ha dobbelutstilling på høsten, i
Mjøndalshallen.
Terrierspesialen (TS) 2021 – Vi har TS i september med en del utenlandske
dommere. Vi vurderte om vi må bytte til norske dommere, men ble enig om at vi ser
det an, før vi tar en avgjørelse, i håp om at grensene har åpnet igjen og at
pandemien er mer under kontroll.

Oppfølging av tidligere saker
Sak 11/21 innkommet post
- Mottatt fra NKK:
Informasjon om regelverksrevidering i NKK:
NKKs administrasjon ønsker å informere om hvordan regelverksrevideringer av
NKKs regelverk gjennomføres, og sender derfor ut vårt informasjonsskriv for
revidering av prøveregelverk.

Vi erfarer at mange miljøer ikke er kjent med at dette er en større og til dels
tidkrevende jobb, som krever stor grad av planlegging og prioritering, og ønsker
derfor å gjøre dere kjent med hvordan denne prosessen er.
- Fra Tysk Jakterrier Klubb angående fagkomite Hi – de ønsker å få en plass i NKKs
fagkomite HI.
Dette er en NKK komite – vi synes derfor det er naturlig at det er NKK som tar
avgjørelse på hvilke klubber som skal være representert i komiteen.
- Mail fra Inger Kristiansen hun ønsker å gå ut av dommerkomiteen. Vi takker henne
for innsatsen i komiteen.
- Annonser i Terrierbladet
Vi ønsker ikke å ta inn annonser fra andre raseklubber, unntaket er arrangement der
vi er medarrangør.
Presisering i regelverket om dette om at: Annonser er kun for private, og ikke firmaer
eller andre raseklubber. Unntaket er der NTK samarbeider med andre om
arrangementer /aktiviteter og sponsorer.
Medlemmer kan ikke benytte seg av medlemspris for annonser som gjelder andre
enn seg selv som privatperson/oppdretter.
- Sak til Terrierbladet om trening i kunsthi. Vi ønsker ikke å ta med artikkelen siden
NKKs jakthundkomite, på nåværende tidspunkt, har definert aktiviteten som ikke
ønskelig. Vi vil heller ikke ta med saker fra andre raseklubber, kun om NTK
samarbeider med andre om arrangementer /aktiviteter.
Sak 12/21 Eventuelt
Ingen saker

