
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 29.9 kl.20.00 på nett. 
 
Tilstede: Toril Dugstad, Tone Sæter, Tua Stiernudde, Anne Kari Dahle, Trude 
Granhus, Annlaug Gjerde, Marit Kasbohm, Marit Mørk 
 
Sak 57/20 Gjennomgang av referat fra siste møte 
- Godkjent. 
 
Sak 58/20 Økonomi 

– Balansen pr. nå ser bra ut. Fra mars har det vært lite aktivitet og derfor lite 
både inntekter og utgifter.  

– Det er noe galt med 3 av klubbens høyttalere, vi tar kontakt med ett firma som 
kan se på om det lønner seg å reparere de eller om det må kjøpes nye. 

– Vi har en økning i medlemmer i forhold til i fjor.  
 
Sak 59/20 NKKs fagkomite Hi 

– NTK skal utnevne to representanter til denne komitéen. Styret vedtok å 
oppnevne Lena Kjempengren enstemmig vedtatt og Eivind Lurås til komiteen 
med 6 stemmer for og 1 mot. 
Trude Granhus deltok ikke i stemmegivningen.  

 
Oppfølging av tidligere saker 
 
Sak 55/20 innkommet post 
- Anleggsprøve TJT vi har mottatt forslag til nytt regelverk fra 

– Vi synes det er naturlig at hidelen i anleggsprøven er den samme som i 
kunsthiprøver. Denne er pr. nå ikke godkjent. Vi kontakter Norske 
Dachshundklubbers Forbund og foreslår ett samarbeid på hvordan vi skal 
jobbe videre med ett alternativ til kunst-hiprøver/ treninger. Det organisatoriske 
rundt gjennomføringen av prøven er stort sett ferdig utarbeidet men må 
tilpasses de nye fellesbestemmelsene for jaktprøver                                                                     
 

Sak 60/20 Eventuelt 
Årets terrier 2019 diplomer/premier 

– Vi bestiller premier og diplomer, disse sendes ut til vinnerne. 
 
Redaktør Terrierbladet 
- Den gjeldende avtalen har gått siden 2015 og det er på tide at den fornyes. Den må 
sies opp og ny avtale utformes slik at den beskriver bla. hvor lenge den gjelder for 
samt at det med oppsigelsestid er ivaretatt både fra klubbens side og redaktørenes 
side. 

– Vi sender ut oppsigelse av den gamle kontrakten. 
– Vi tar kontakt med redaktørene og lager forslag til ny kontrakt, før 1.1. 
– Annlaug Gjerde deltok ikke i denne saken. 

 
 
 
 
 


