Referat til styremøte i Norsk Terrier Klub 20.6 kl.18.00 på Kløfta
Tilstede: Anne Kari Dahle, Trude Granhus, Marit Kasbohm, Annlaug Gjerde
Forfall: Toril Drugstad, Tone Sæter, Tua Stiernudde og Marit Mørk
Sak 31//19 Gjennomgang av referat fra siste møte
-

Godkjent

Oppfølging av tidligere saker
Sak 55/18 Evaluering/etterarbeid Openshow våre «hiraser»
- Utsettes til neste møte i påvente av oversikt over økonomi.
Sak 15/19. Messe dyr for alle16-18.08.19
Vi har deltatt på informasjonsmøte om dyr for alle.
Detaljplanlegging av messen og fordeling av arbeidsoppgaver.
Vi sende ut påminnelse til rasene og legger ut på Facebook at vi ønsker flere som
kan komme med hunder.
-

Sak 11/19 møteplan høsten
6. aug - skype møte
16 -18 aug. Dyr for alle
29.8 styremøte
flere møtedatoer tilkommer

Sak 32/19 Dogs4all
- Stand er bestilt. Vi diskuterte dette arrangementet.
Vi sender ut info om messen til rasene, etter sommeren.
Sak 32/19 NKKs Representantskapsmøte (RS)
- Saker som skal fremmes må sendes inn før 15 aug.
RS er i år 30.11-1.12
Sak 33/19 Årets Terrier – skal den gjelde 1 år fra etter Dogs4all, slik at årets terrier
kan utdeles på julebordet det året den vinnes for?
- Sende det ut på høring til RR og RG etter sommerferien.
Sak 34/19 Innkommet post
-

Komite: FCI earth dog comission. Vi fremmer forslag på Trude Granhus.
Innføring av HD index på Staffordshire bull terrier er godkjent.
Svar fra IV-DJT (den Tyske jaktterrier klubben) De inviterer oss på møte og vi
ser på muligheter for å delta på møte neste år som de foreslår.
Innkommen bekymring ang. konkurrerende virksomhet. Ber om hjelp fra NKK
om hvordan vi kan reagere og håndtere saken.
Spørsmål ang ordlyd (aklamasjon) i GF protokoll. Vi har fått svar fra juridisk
avd hos NKK: Årsmøtet velger referent og to stk til å underskrive protokollen,

-

jf. § 3-4. Når protokollen er underskrevet er den som utgangspunkt «vedtatt»,
og det er følgelig ikke anledning til å endre den. Det er de som er oppnevnt til
å underskrive protokollen som skal sørge for at det som er nedskrevet
stemmer med det som faktisk ble vedtatt. Styret kan derfor ikke endre
protokollen, men kan selvfølgelig henstille referenten og underskriverne om å
rette protokollen. Dere må selv avgjøre om det er nødvendig eller ikke –
vedtaket kommer jo fram av protokollen uansett.
Vi i styret velger å ikke gjøre noe med dette, fordi nå er allerede referatet
sendt inn til Brønnøysund og til NKK i forbindelse med søknad om
momskompensasjon. Vi synes det blir feil å endre etter at det allerede er
innsendt og som NKK skriver så kommer vedtaket frem i protokollen uansett.

Sak 35/19 Eventuelt
-

Ingen saker

