
 
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 7.12 kl.19.00 på teams 
 
Tilstede: Tone Sæther, Tua Stiernudde, Anne Kari Dahle, Trude Granhus, Marit 
Kasbohm, Marius Kjos, Øyvind Venedik, Annlaug Gjerde 
 
41/21 Godkjenning av referat - godkjent 
42/21 Høring - Øvre grense for maksimal innavlsgrad på lik eller høyere enn 12,5% 
Høring fra NKK:  

«NKKs Hovedstyre har vedtatt å sende forslag om endring i punkt 2 i NKKs etiske 

grunnregler for avl og oppdrett om innavlsgrad, på høring til NKKs medlemsklubber 

og forbund. 

Hovedstyret beklager at forslaget i første runde ble vedtatt uten høring i 

organisasjonen. Dette er et brudd på NKKs saksbehandlingsregler hvor det av §12 

kommer frem at klubber, forbund, regioner mv., skal gis anledning til å uttale seg før 

nye regler eller regelendringer blir vedtatt, dersom dette er regler som berører dem.  

 

Forslag til endring 

NKK innfører en øvre grense for maksimal innavlsgrad som tilsier at det ikke skal 

foretas paringer med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % beregnet på grunnlag 

av en 5 generasjoners stamtavle. Som en følge av dette, endres punkt 2 i NKKs 

Etiske grunnregler for avl og oppdrett, og ny ordlyd blir: 

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. Ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er 

tilgjengelige i 3-5 generasjoner.» 

 

Høringsfrist til NTK 

Vi sender ut denne høringen til rasegrupper og raserepresentanter, legger den også 

ut på hjemmesiden og Facebook slik at  medlemmer har anledning til å sende oss 

sine synspunkter på høringen. 

Vi ber om at alle som vil svare på høringen sender oss tilbakemelding innen  

1. februar. 

 
 
43/21 Utstillinger 2022. 
Vi gikk gjennom utstillingssøknader som var kommet inn. Det nye systemet til NKK er 
litt uoversiktlig og det er kort svarfrist og kort søknadsfrist. Dette gjør at det er 
vanskelig for klubben og få en total oversikt på samme måte som tidligere da alle 
søknader kom samtidig og en hadde bedre tid på å svare. 
 
 



 
Oppfølging av tidligere saker 
Sak 35/21 NKKs RS - vi gikk gjennom hva som ble vedtatt på RS – oversikt over 
dette ligger tilgjengelig på NKKs sider. 
 

Sak 40/21 innkommet post 
- Brev fra medlem: «Jeg synes det er meget beklagelig at hovedstyret ikke reagerer 
og hjelper når XXXX legger ut en innkalling til årsmøte med klare feil og mangler.» 
Det er også feil/misforståelser som har oppstått rundt innsending av 
forhåndsstemmer. "Hvordan stemmesedlene skal innsendes" i lovene § 9-4 er 
oppfattet som "hvor" og "når".  
 

Vårt svar: Alle våre Avdelinger, Rasegrupper og Raserepresentanter har et stående 
tilbud om bistand og veiledning, noe vi jevnlig minner dem om. Vi har arrangerer 
samarbeidsmøter hvor vi blant annet går igjennom våre lover, organisasjonsteori og 
hva som forventes. 
Vi er ofte i dialog med mange av våre tillitsvalgte i avdelingene, rasegruppene og 
raserepresentanter som ønsker råd og bistand fra oss.  
Det vil bli fremmet forslag om endring i lovteksten på §9-4 til neste Generalforsamling 
slik at misforståelser unngås. 
  
- Oppfølging av om sponsing 

Vi sponser aktiviteter e.l. som kommer medlemmene til gode og som i 

utgangspunktet ikke er selvfinansierende. 

 

Sak 40/21 – ingen saker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


