
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 3.2.20 kl.18.00 på Diakonhjemmet 
 
Tilstede: Tone Sæter, Tua Stiernudde, Anne Kari Dahle, Marit Kasbohm, Annlaug 
Gjerde  
 
Fraværende: Toril Dugstad, Trude Granhus, Marit Mørk 
 
Sak 11/20 Gjennomgang av referat fra siste møte - Godkjent 
 
Oppfølging av tidligere saker 
 
Sak 2/20 valg av raserepresentanter – Vi gikk gjennom lista over hvilke raser som 
mangler representant. For raser der det ikke er kommet inn forslag på RR har 
hovedstyret utpekt følgende for 2 år: 
Bedlington terrier: Gro Ø. Granholt  
Border terrier: Torill Dugstad  
Fox terrier glatthåret: Torild Smith-Olsen 
Irsk terrier: Anne Sollerud 
Norfolk terrier: Jan Thoren 
Silky terrier: Vibeke Letnes  
Vi bestemte at vi avventer representant for Tysk jakt terrier til vi ser utfallet av saken 
om Tysk Jaktterrier Klubb utenfor NTK. 
 
Sak 3/20 Årsmelding/regnskap/revisors beretning DA/RG/RR.  
Frist for å sende oss dette var 1.2 vi gikk gjennom innkomne årsmeldinger og purret 
på de som ikke har sendt inn. 
 
Sak 4/20 Møteplan/Samarbeidsmøter  
Det blir samarbeidsmøter med avdeling Østfold 11.2 i Moss, møte 
raserepresentanter 22.2 på Olavsgård, møte med rasegrupper og DA Oslo Akershus 
23.2 på Olavsgård. Det planlegges møte med andre distriktsavdelinger og 
utstillingskomiteen senere. Styremøte 22.2 
 
Sak 5/20 Retningslinjer for 
Raserepresentanter/Rasegrupper/Distriktsavdelinger/Distriktsavdelingers utstillinger. 
Vi gikk gjennom retningslinjene og reviderte dem. Spesielt på retningslinjene for 
utstilling var det nødvendig for mye forandringer pga. at det nå er bare elektroniske 
kritikker. De reviderte retningslinjene blir lagt frem på samarbeidsmøtene. Etter at de 
er gått gjennom på samarbeidsmøtene legges de ut på hjemmesiden. 
 
Sak 6/20 Elverumsutstillingen 
Vi har vært på møte i utstillingskomiteen for Elverumsutstillingen. Vi gikk gjennom 
våre arbeidsoppgaver i forbindelse med utstillingen.  
Annlaug er med i utstillingskomiteen for Elverumsutstillingen. 
 
Sak 55/19 Terrierspasialen 2021 
Vi måtte finne ny helg siden NKK har utstilling både lørdag og søndag i Melsomvik i 
juni 2021. Vi ønsker å fortsette å bruke Mjøndalshallen helgen vi bestemte oss for 
dobbelutstilling 18.-19. september. 
 



 
Sak 12/20 Innkommet post  
 
Post fra klubb – unntatt offentlighet  
 
Mail fra medlem angående medlemskap i Working terrier World union – vi sjekker 
dette med de andre skandinaviske landene om de er medlemmer.  
 
NTKs medlem i FK Hi ønsker avløsning i komiteen, vi tar opp dette på neste møte. 
 
Sak 13/20 Eventuelt 
TS 2020 Vi har i samarbeid med utstillingskomitéen bestemt at prisen skal være den 
samme som i 2019 og at vi tar bort kravet om 50% gebyr for betaling etter fristen. 
Rosetter som vi har på lager skal fortsatt koste 50 kroner. Vi ser på om vi skal øke 
prisen på de nye rosettene når vi får de inn. 
 


