
 
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 7.10 kl.20.30 på teams 
 
Tilstede: Tone Sæther, Tua Stiernudde, Anne Kari Dahle, Marit Kasbohm, Marius 
Kjos, Øyvind Venedik, Annlaug Gjerde 
 
Forfall: Trude Granhus, 

Sak 33/21 Gjennomgang av referat fra forrige møte - utsatt 

Sak 34/21 Økonomi – vi gikk gjennom regnskapet og pr. 31/9 har vi ett solid 
overskudd. En del av dette skyldes mindre aktivitet pga. Korona. 
Innkjøp: vi må ha nytt stativ til en av høyttalerne fordi det vi har er ødelagt. Vi bør 
også kjøpe en mer solid kasse til lagring av miksebord og mikrofoner slik at dette er 
bedre beskyttet. 
Vi sjekker opp priser på innkjøp av nettbrett kontra å leie dette, (brukes på 
Terrierspesialen).  
Profileringsklær vi sjekker priser på dette.  
Salg av klubbens tilhenger, vi sjekker ut hva den er verdt. 

Sak 35/21 NKKs RS 
27.11 på Gardermoen. 
Vi oppnevnte delegater og vara til møtet og melder dette inn til NKK.  

Sak 36/21 Terrierbladet – Det må utarbeides ny kontrakt for 2022, dette behandles 

på mail. Annlaug Gjerde deltar ikke i behandling av denne saken.   

 
Oppfølging av tidligere saker 
Sak 10/21 Terrierspesialen – vi søker om todagers utstilling 17.- 18. september i 

2022. Mjøndalshallen er booket. Vi spør avd. Oslo Akerhus om de vil ha ansvar for 

kiosken begge dager. 

 

Sak 37/21 innkommet post 

Post fra NKK: 

«I Hovedstyremøte 10/21 ble det i sak 39/21 fattet vedtak om endring i pkt.2 i NKKs Etiske 
grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad. 
  
Link til HS-protokoll, se sak 39/21: https://www.nkk.no/getfile.php/132372228-
1622478478/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/HS-dokumenter/HS%2010-
21%20Protokoll.pdf 
  
Pkt.2 i Etiske grunnregler for avl og oppdrett lyder nå: 
  
«Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i rasen. 
Matadoravl og paring mellom nært beslektede individer bør unngås. Det skal aldri foretas paringer 
som gir en innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 %, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners 
stamtavle (1, 2). Ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelige i 3-5 
generasjoner.» 
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1: Med 5 generasjoners stamtavle menes valp og 5 ledd bakover. 
2: Dette tilsvarer gjennomsnittlig maksimalt inntil 2,5 % innavlsøkning pr. generasjon i dette individets stamtavle.  
  
Regelendringen trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01.2022.  
  
Regler for registrering av hund er oppdatert i samsvar med endringen av pkt.2 i Etiske grunnregler for 
avl og oppdrett. 
  
Link til: 

• Etiske grunnregler for avl og oppdrett: https://www.nkk.no/etiske-
grunnregler/category1268.html 

• Regler for registrering av hund: https://www.nkk.no/for-hundeeiere/registrering/  
  
Vi oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om regelendringen.» 
 
--------- 
 

NTKs styre reagerer på måten dette er saksbehandlet på, vi synes det er uheldig at 
saker som gjelder raseforvaltning ikke blir sendt på høring til raseklubbene. 
  
------- 

Sak 38/21 Eventuelt 

Møteplan: 

Styremøte 8.11 i Oslo 

Styremøte 24.11 (digitalt) gjennomgang av RS-saker 

27.11 NKKs RS (representantskapsmøte) 

Eventuelt 29.11 (digitalt) referat fra RS, om det er behov 

14.12 styremøte (digitalt) 

12-13 februar dommerkonferanse på Olavsgård 

5-6 mars (på Olavgård) samarbeidsmøte RR – RG - DA 

Generalforsamling 23.4 

Flere styremøter tilkommer 
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