Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 14.4.20 på web
Tilstede: Toril Dugstad, Tone Sæter, Tua Stiernudde, Anne Kari Dahle, Trude
Granhus, Marit Kasbohm, Marit Mørk, Annlaug Gjerde
Sak 30/20 Gjennomgang av referat fra siste møte
- Godkjent
Sak 31/20 Viltforskriften og konsekvenser for klubben
Mail fra NKK: Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning
og dyrepark (viltforskriften) er nå fastsatt av
Miljødirektoratet https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/tema/arternaturtyper/vilt/viltforskrift---fastsatt-1-april-2020.pdf
NKKs Jakthundkomite ber om innspill/ kommentarer til hvordan den nye forskriften
berører de enkelte miljø.
Vi sender ut dette til de berørte komiteer/avdelinger og ber om innspill.
Sak 32/20 Lager på låven og minilager –
Vi har avtalt med utleier at lageret vårt skal flyttes, det nye lageret er på samme
område men annet «lokale». Vi ser også på muligheten av å si opp minilageret når
det nye lageret er på plass. Vi vil spare penger på å ha bare ett lager.
Oppfølging av tidligere saker
Sak 24/20 Koronasituasjonen – arrangementer – HS møter o.l.
- Terrierspesialen (TS) avlyses pga. korona og myndighetenes regler. Dette ble
behandlet på mail.
- Vi vedtok å avlyse og ikke utsette TS, siden det fortsatt er usikkert om noe kan
avholdes til høsten. Vi vedtok også å be NKK flytte storcertet til NTK Rogaland sin
høstutstilling.
Sak 25/20 Terrierbladet – diskuterte hva som bør med i kommende nummer av
bladet.
Sak 32/20 Innkommet post –
- Forslag fra rasegruppen for Staffordshire bull terrier: Forslag om å arrangere Open
Show “Viking Winner samme dag som Terrierspesialen. Vi er skeptiske til å ha to så
store arrangement på samme dag. Vi er bekymret for dyrevelferden og anbefaler det
ikke.
- Innkommet forslag om å oppnevne en fagkomite anleggsprøve (dette er en komite i
NKK)- Siden mange i NKK er permittert om dagen er nok ikke dette noe de jobber
med nå og spesielt så lenge det ikke kan arrangeres prøver. Derfor er dette er ikke
rett anledning for å opprette en komite.
Pga. viltforskriften kan ikke hiprøver eller anleggsprøver avholdes på den måten som
beskrevet i gjeldende regelverk. Både Anleggsprøven og hiprøvenes regelverk må
revideres.
Sak 33/20 Eventuelt ingen saker

