
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 20.11 kl.18.00 på teams 
 
Tilstede: Toril Dugstad, Tone Sæter, Tua Stiernudde, Anne Kari Dahle, Trude 
Granhus, Annlaug Gjerde, Marit Mørk 
 
Forfall: Marit Kasbohm 
 
Sak 63/20 Gjennomgang av referat fra forrige møte 

Godkjent 
 
Sak 64/20 Terminlister 2021 
Vi går gjennom terminlista som NKK har lagt ut og sjekker at det stemmer i forhold til 
utstillinger vi har sagt ja til. 
 
Sak 65/20 Samarbeid med Norske Dachshund Klubbers Forbund (NDF) 
Vi har etter å sendt mail til NDF for å få satt i gang ett samarbeid, deltatt på 2 møter 
for å få startet prosessen med å revidere regelverket for hiprøver. På møtet ble det 
snakket om att vi ønsker å søke dispensasjon, fra naturhiprøve regelverket, fra kravet 
om hichampionat for å starte på naturhi. Når søknaden er behandlet i begge styrer 
oversendes den NKKs jakthundkomite. 
 
Oppfølging av tidligere saker 
 
Sak 8/20 Dommerkonferansen 
I dialog med dommerkonferansekomiteen har vi utsatt den planlagte konferansen i 
2021. Ny dato for dommerkonferanse er 29 og 30 januar 2022, med de samme 
rasene som var tidligere planlagt, 
 
Sak 61/20 NKKs representantskapsmøte 

RS 2020 er midlertidig utstatt pga corona restriksjoner. Møtet er utsatt til 2021 

 
Sak 60/20  

Terrierbladet – Vi diskuterte hva som skal med i dette nummeret. Vi jobber med å få 

med diverse artikler i bladet. 

 

Sak 65/20 

innkommet post 

Fra ett medlem: Vi har fått henvendelse om att regnskapet burde vært lagt ut på 

nettsiden. Både regnskapet og med revisjonsberetning, har ligget ute på 

hjemmesiden fra august/september. Medlemmet etterlyser også avdelinger og 

rasegruppenes regnskap. Vi sender mail til avdelinger/rasegrupper, som ar avlyst 

sine årsmøter, og om minner de på at de må legge ut sitt regnskap på hjemmesiden. 

Medlemmet etterlyser også referater fra styremøter på hjemmesiden, vi har brukt litt 

for lang tid på å legge ut dette, men det er lagt ut nå.  

 

Fra ett medlem: vedkommende ønsker at NTK skal bli medlem i Working Terrier 

World Union. Vi har sett litt på dette og pr i dag ønsker vi ikke å søke om 



medlemskap i denne unionen. En av grunnene til dette er at det ikke ser ut til å være 

stor interesse for dette blant våre medlemmer, vi har kun fått henvendelse om dette 

fra en person.   

Denne tiden, når ingenting kan arrangeres, er vel ikke den rette heller til å melde seg 

inn i noe nytt 

 

Sak 66/20 

Eventuelt 

Høyttalerne er tilbake fra reparasjon, det kom på kr. 4 178.- 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


