
 
Referat styremøte Norsk Terier Klub 05.03.19 på Diakonhjemmet sykehus. 
Tilstede : Annlaug Gjerde, Petter Kaalstad, Anne Kari Dahle og Marit H Kasbohm. 
Forfall: Stepanka Horakova, Tua Stiernudde, Torill Dugstad, Trude Granhus. 
 
 
19/19 Gjennomgang og godkjenning av siste referat. Godkjent 
 
Oppfølging av tidligere saker:  
16/19 Terrierbladet. 1-19 HS info, vi gikk gjennom hva som skal med av stoff og annonser. 
 
66/18 GF 2019, årsmelding og innkommet saker.  Vi jobbet med årsmeldingen og gikk 
        Gjennom innkomne forslag. 
 
55/18 Openshow/Hisamling for våre hiraser. 
            Arbeidsfordeling og gjennomgang av hva som er gjort og hva som må gjøres i forbindelse med 
arrangementet. 
 
10/19 Terminlista 2020.  
             Vi gikk gjennom terminlista for utstillinger. NTK har utstillinger følgende datoer: 
             14.03 Avd. Agder. 
              06.06 Terrirespeialen. 
              28.06 Avd. Trøndelag. 
              01.08 Avd. Østfold. 
              23.08 Avd. Agder. 
              30.08 Avd. Rogaland . 
              27.09 Avd. Hordaland. 
 
11/19 Møteplan 
           Møte på Olavsgaard 30.03.19. 
            Skypemøte 13.3 og 15.3 gjennomgang av innkalling til generalforsamlingen 
             
17/19 Kjøpe hund .no 
Amerikansk naken terrier og Irsk terrier er sendt til NKK. 
Når det gjelder de andre rasene som mangler må disse korrekturleses og sendes inn. 
 
20/19 Eventuelt. 
Registrering av Amerikansk nakenterrier. Oppdretter har tatt kontakt og fortalt at NKK, i ett kull med 
6 valper har registret 3 stk valper som Rat terrier og 3 som ANT.  HS kontakter NKK for og få rette opp 
i dette.                           
 
Brasiliansk terrier det har kommet inn mail fra medlem som ønsker raserepresentant. For å få 
raserepresentant må vi klubben ha minst 10 medlemmer med rasen. Vi sjekker opp antall 
medlemmer og svarer vedkommende.      
 
Det er kommet inn forslag fra medlem om at dna-test for MPS VII (brasiliansk 
terriermukopolysakkaridose VII) skal registrering i dogweb for Brasiliansk terrier. Vi kontakter 
forslagstiller og ber om en begrunnet redegjørelse for dette. Så sender vi det ut til medlemmer med 
rasen og hører om de støtter forslaget. Er medlemmene enig sendes en henvendelse til NKK.  
 



Retningslinjer for formidling av valper gjennom NKK, gjelder raser med raserepresentant. Angående 
forslag som ligger på hjemmesiden, denne høringen blir ikke gjort noe mer med før etter klubbens 
generalforsamling. Årsaken til dette er at det er et innkommet forslag som gjelder denne saken som 
skal behandles på generalforsamlingen. Vi avventer resultatet før vi gjør noe mer med denne saken. 
 
         
 


