Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 29.8 kl.18.00 på Scandic Helsfyr
Tilstede: Toril Dugstad, Tone Sæter, Tua Stiernudde, Trude Granhus, Marit
Kasbohm, Annlaug Gjerde
Forfall: Marit Mørk, Anne Kari Dahle,
Sak 37//19 Gjennomgang av referat fra siste møte Godkjent
Sak 39/19 Evaluering Openshow våre «hiraser»
Det var ett vellykket arrangement. Vi venter på ferdig regnskap, men det ser ut som
det går i minus da vi hadde for få påmeldte. Noe av årsaken til at det det ikke var
flere påmeldte kan nok skyldes at det ikke ble mulighet for hitening som planlagt.
Neste år ønsker ikke HS å arrangere openshow da vi skal delta på
Elverumsutstillingen. Om RR for rasene ønsker å vidreføre arrangemanget så
oppfordrer vi de til å sammarbeie om dette.
Sak 40/19 Messe dyr for alle16-18.08.19 evaluering.
Dette var en hyggelig messe med masse besøkende. Vi hadde god hjelp fra
medlemmer som stilte opp med sine hunder. Så lenge ikke prisen går opp så er det
økonomisk forsvarlig å delta.
Sak 41/19 Terrierbladet
Vi diskuterte innholdet i kommende blad, og fordelte oppgaver
Sak 42/19 Høring av ny viltforskrift
Denne høringen sender vi ut til hikomiteene og avd Hordaland og ber om innspill. Så
samordner vi og sender NKK.
Sak 43/19 arrangementer høsten 2019
- Stand på D4A 14-17 nov.
- Julebord 29.11 på Olavsgård
- NKK sitt RS 30 nov og 1 des
Oppfølging av tidligere saker
Sak 32/19 Dogs4all
Stand på D4A 14-17 nov. Torsdag er det rigging. Stand fredag, lørdag og søndag.
Nedrigging søndag kveld.
Vi fordelte arbeidsoppgaver og diskuterte hva som må fornyes av materiell.
Sak 44/19 Innkommet post
Mail fra NKK om registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret – vi sender ut dette
til avdelinger og rasegrupper som info.
Annen innkommet post ble behandlet

Sak 45/19 Eventuelt
Dommerne til TS 2020 er klare, dette sendes ut til alle avdelinger som arrangerer
utstillinger og ber de sende info om sine dommere, dette for å unngå at samme
dommere blir brukt flere plasser samme år.

