Referat til styremøte i Norsk Terrier Klub 5.2 kl.16.00 på Thon Hotel Linne
Statsråd Mathiesens vei 12, 0517 Oslo.
Tilstede Toril Dugstad, Tua Stiernudde, Anne Kari Dahle, Petter Kaalstad, Trude
Granhus, Marit Kasbohm.
Forfall: Stepanka Horakova
Sak 7/19 Gjennomgang av referat fra sist møte
-

Behandles på epost.

Sak 8/19 hold/bruk av rev for hihunder
-

Orientering om saken. NKK og Norges Jeger og Fiske Forening har sendt
brev til Miljødirektoratet. Vi avventer svar. Vi har har fått godkjenning til å dele
brevet internt. Vi orienterer hikomiteene og avd. Hordaland om saken.

Sak 9/19 samarbeidsmøte med avdeling Oslo/Akershus
-

To i styret har trukket seg og avdelingen har for få styremedlemmer til å være
beslutningsdyktig, Vi (Hovedstyret) administrerer avdelingen frem til vi får
arrangert ekstraordinært årsmøte. Planlagte aktiviteter opprettholdes.
Resterende styremedlemmer ble orientert om hvordan saksgangen er frem til
nytt valg. Samarbeidsmøte blir holdt når ekstraordinært årsmøte er avholdt.

Sak 66/18 Generalforsamlingen 2019
-

Vi gikk gjennom regnskap og årsmelding.

Sak 10/19 Terminlista 2020 og samarbeid med NJFF om utstilling på Elverum
-

-

Vi sender ut informasjon til «hirasene» (border, fox ruhåret-glatthåret, jack,
lakeland, parson, tysk jakt, welsh) om at terriere kan delta på utstillingen 8 aug
2020. Vi informerer samtidig om at det blir openshow med mulighet for
hitrening for hirasene i år. Dette blir torsdag 30.mai (Kristi himmelfartsdag) på
Vestby hyttepark. Vi annonserer dette også i Terrierbladet og på
hjemmesiden.
Terminlista for utstillinger i 2020 behandles senere.
Oppfølging av tidligere saker
Sak 11/18 Avlsanbefalinger/ retningslinjer for formidling av valper gjennom
NTK.
Vi har nå fått inn dette for alle raser med raserepresentant. Vi legger ut dette
på hver enkelt rase sin side på hjemmesiden som høring slik at medlemmer
som er oppdrettere av rasene har mulighet for å komme med synspunkter.

Frist for tilbakemelding setter vi til ca. tre uker slik at vi får behandlet på neste
møte og vedtatt det. Vi sender mail til den enkelte raserepresentant og ber
vedkommende bekjentgjøre dette for sin rases oppdrettere.
Sak 17/18 Valpebrosjyre- vi jobber med dette, det er laget ett forslag som vi
arbeider videre med.
-

Sak 55/18 Openshow/hisamling for våre «hiraser
Vi diskuterte hvor langt vi var kommet i planleggingen og hva som gjenstod. Vi
fordelte praktiske arbeidsoppgaver.

Sak 11/19 møteplan 2019.
Neste styremøter blir 21.2 og 5.3. Det er behov for samarbeidsmøter med noen
rasegrupper. Vi kaller inn to grupper til den 21.2.
Sak 12/19 Innkommet post
-

Brev fra NKK om at revisjon av RAS utsettes pga. at en del oppdateringer i
NKKs datasystem ikke er ferdigstilt.

-

Raserepresentanten for Miniature bull terrier har sendt brev og meddelt at han
trekker seg fra vervet. Vi må utpeke en ny representant for resten av perioden
det vil si til 1.2.2020.

-

Lederen i rasegruppen for Carin terrier har trukket seg, de har heller ikke
avholdt sitt årsmøte. Vi tar kontakt med de og purrer på at det må settes en
dato for ekstraordinært møte.

-

«Dyr for alle» messe Lillestrøm 17-18 aug. Vi har blitt bedt av messa om å ha
stand der, vi får sponset standleien. Vi er positive til dette og melder oss på..

-

Rasevelger kjøpehund.no. Vi har fått mail fra medlem som mener det står feil
om en del terriere på NKKs rasevelger. Vi går gjennom lista og ser på alle
rasene, vi sender så mail til rasene så de kan komme med synspunkt på sin
rase før vi sender inn eventuelle endringer til NKK.

-

Sak 13/19 Eventuelt
Vi må sjekke status på Kjøpehund.no. Mangler det fortsatt noen raser må det
utarbeides info om de.

