
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 8.9 (nettmøte) 
 
Tilstede: Toril Dugstad, Tone Sæter, Tua Stiernudde, Anne Kari Dahle, Trude 
Granhus, Marit Kasbohm, Marit Mørk, Annlaug Gjerde 
 
 
Sak 48/20 Gjennomgang av referat fra siste møte, godkjent 
 
Sak 49/20 Kåringen av Årets Terrier, utstilling – denne saken er behandlet tidligere 
via mail.  
På grunn av det spesielle året 2020 har blitt, også med hensyn til utstillinger, har 
NTKs styre vedtatt å ikke kåre Årets Terrier i 2020. 
 
Sak 50/20 Julebord 
- situasjonen i forhold til korona er fremdeles usikker og styret har derfor besluttet å 
ikke arrangere julebord i 2020. 
 
Sak 50/20 Terrierbladet 3-20 – vi diskuterte hva som skal med i dette nummeret. 
 
Sak 51/20 Årsmøter i avdelinger og rasegrupper – 
Vi har fått flere henvendelser fra RG/DA om årsmøter om de kan utsettes avlyses. 

Vi har fått følgende info fra NKK: 
Årsmøter i klubber, utsettelse eller avlysning 
Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes 
hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes. 
  
Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for 
årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i 
klubben kan velge å benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det 
planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er 
avholdt i 2020. 
  
Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen 
må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste 
års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil 
ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et 
varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder. 
  
NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de 
gjør om endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer 
alle avgjørelser klubbens styre gjør i denne sammenheng. 
  
Siden situasjonen fortsatt er uforutsigbar i forhold til Korona så sender vi ut denne 
informasjonen til styrene i klubbens rasegrupper og distriktsavdelinger. Det er 
styrene som avgjør hva de vil gjøre i forbindelse med årsmøter.  
 
Sak 52/20 innkommet post 
- Fra NKK: Blodprøver på importer Staffordshire bull terrier (SBT) 
Vi får innimellom henvendelser fra personer som har importert, eller skal importere 
staffordshire bull terrier fra utlandet, men som har problemer med å få sendt inn 



blodprøve på hunden. På grunn av Korona-pandemien er det veterinærer i flere land 
som ikke vil sende blodprøver pr. post.  
Vi lurer på om vi skal gi en dispensasjon til å ta blodprøven i Norge i disse tilfellene 
(f.eks. ut året) slik at de får registrert hundene sine i NKK, og ber derfor om en 
uttalelse om hvordan klubben stiller seg til dette. 
 
Vi tar kontakt med rasegruppen for SBT og ber om uttalelse.  

- Søknad om støtte til husleie og premier i forbindelse med Open show, til en 
rasegruppe. Vi gir vanligvis ikke støtte til aktiviteter som bør være selvfinansierende. 
Men pga. av at vi ikke fikk gitt premier som vanlig til showet så gir vi støtte på 500 
kr.- til premier. 

Sak 52/20 Eventuelt  

Saker som er behandlet på mail siden forrige møte: 
 
- Vi er bekymret for hvordan vi best kan beskytte dataene som er lagret i NKKs 
datasystemer, stambok og øvrige hundedata, dersom NKK skulle gå konkurs.  

Vi fremmer derfor forslag til NKKs Representantskapsmøte sammen med flere andre 
raseklubber. 
Forslag til vedtak: 
Representantskapsmøtet ber HS gjøre nødvendige reguleringer, slik at NKKs 
stambokdata og øvrige hundedata forblir åpent og fritt tilgjengelige for 
medlemsklubbene, også i framtiden. RS forutsetter at reguleringene er ferdigstilt 
senest ved utgangen av mai 2021 

- Sak unntatt offentlighet.  
 

- Vi har i hele sommer fått nesten daglige henvendelser fra folk som ønsker å kjøpe 

terriervalp. Dette videresendes til rasegrupper/raserepresentanter. 

Vi ser samtidig at det også kommer flere henvendelser fra folk som har kjøpt valp 

eller som er i prosessen med å kjøpe valp og som klager på oppdrettere. Det de 

klager mest på er helsemessig og økonomiske forhold. En del av disse oppdretterne 

er ikke medlem i NTK. Det kan virke som den store etterspørselen etter valper har en 

del uheldige sider.  

 

 

 
 
 
 


