
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 29.10 kl.18.00 på Diakonhjemmet 
Tilstede. Anne Kari Dahle, Trude Granhus, Marit Kasbohm, Marit Mørk, Annlaug 
Gjerde 
Forfall: Toril Dugstad, Tone Sæter og Tua Stiernudde 
 
Sak 52/19 Gjennomgang av referat fra siste møte 
godkjent 
Sak 53/19 Valg av Raserepresentanter 
-Venter til fristen har gått ut før vi hører fra valgkomiteen om det er noen raser det 
ikke er kommet forslag på. Tar opp saken på neste møte.  
 
Sak 54/19 Generalforsamling 2020 
- lørdag 28 mars. Vi tar med info om dato og frister i neste Terrierblad. Vi bestiller 
lokale   
 
Sak 55/19 TS 2021 
- Vi må finne dato for Terrierspesialen, men venter til NKK sin liste for 2021 før vi ser 
på datoer. 
 
Oppfølging av tidligere saker 
Sak 11/18 Avlsanbefalinger/ retningslinjer for formidling av valper gjennom NTK, for 
raser med raserepresentant. Pga av sak/diskusjon på generalforsamlingen og høring 
blant rasene så vedtar vi følgende: 
Oppdrettere som ønsker å stå oppført som oppdretter og formidle valper via Norsk 
Terrier Klubs hjemmesider plikter å følge klubbens til enhver tid gjeldene 
retningslinjer og registrere alle valper i NKK.  
Det forventes at alle følger NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. 
I tillegg skal avlsdyrene ha oppnådd minst VG på utstilling. På raser som har 
helsemessig utfordringer utarbeides det i samarbeid med HS, raserepresentanter og 
oppdrettere krav om helsetesting. Det er også mulighet for å legge til bruksmeritter 
på de raser dette er aktuelt for.  
 
Sak 33/19  
Årets Terrier, endring av regelverket fra 2020. I 2020 blir årets terrier avsluttet etter 
Dogs4all 
og premie til årets terrier blir utdelt på julebordet samme år.  
Utstillinger etter Dogs4all i 2020 vil telle med på årets terrier i 2021.   
Videre vil årets terrier avsluttes på NKK sin siste utstilling hvert år. 
 
Sak 48/19 NKKs representantskapsmøte 
Vi sender 1 representant til årets møte.  
 
Sak 49/19 Julebord 



Vi gikk gjennom og så på antall påmeldte, vi deler arrangementet på nytt på 
Facebook for å minne medlemmene på å melde seg på. Vi fordelte arbeidsoppgaver i 
forbindelse med julebordet.  
 
Sak 32/19 Dogs4all 
Vi gikk gjennom hvilke raser som har meldt seg på stand og parade. Vi tar direkte 
kontakt med de som ikke har svart. Vi laget plan over rigging og hvem som hjelper til. 
Fordelte andre oppgaver. 
Vi har bestilt flere hettejakker, disse blir klare og kan selges på Dogs4all.  
 
Sak 56/19 Innkommet post 
- Innkommen epost fra medlem angående forslag om å opprette ny avdeling, vi ser 
nærmere på medlemsantallet i regionen. 
 
-innkommet sak fra medlem: Konflikt mellom styret i en avdeling og kasserer for 
avdelingen. Ber NTKs styre om å kalle inn alle parter til ett møte. Resten av brevet er 
unntatt offentlighet 
 
NTKs styre prøver å ordne opp i dette slik at kasserer får det som vedkommende 
etterspør for å gjøre ferdig regnskapet. Om dette ikke lar seg gjøre må partene kalles 
inn til møte. 
 
Sak 51/19 Eventuelt   
- Noen terrierraser mangler på kjøpehund.no, vi sjekker opp dette med NKK. 
 
 


