
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 26.3.20 via nett. 
 
Tilstede: Toril Dugstad, Tone Sæter, Tua Stiernudde, Anne Kari Dahle, Trude 
Granhus, Marit Kasbohm, Marit Mørk, Annlaug Gjerde 
 
Sak 23/20 Gjennomgang av referat fra siste møte 
 
-Godkjent 
 
Sak 24/20 Koronasituasjonen – arrangementer – HS møter o.l. 
 
- NKK har sendt ut informasjon til klubbene som situasjonen, dette har vi delt på 
facebooksiden, hjemmesiden og noe i Terrierbladet.   
 
- Terrierspesialen er samme helg som NKK Melsomvik, vi avventer og ser hva NKK 
gjør med Melsomvik. Vi tar en avgjørelse på dette senest rett etter påske. Om NKK 
avlyser må vi også avlyse umiddelbart. Vi får deretter vurdere om TS avlyses eller 
utsettes. Vi har stengt web-påmeldingen til Terrierspesialen, dette fordi at ikke mange 
skulle melde seg på og risikere å ikke få igjen alle pengene de betaler inn. 
 
-Momskompensasjon så søker vi om dette innen 1.6, som er fristen og sender med 
regnskap og revisors beretning, slik NKK har sendt ut melding om at vi skal gjøre.   
 
Sak 25/20 Terrierbladet 
Siden det er lite aktivitet om dagen jobber vi med å få inn flere artikler til neste 
nummer av TB. 
 
Sak 26/20 Hjemmesiden 
Vi sender epost til rasene om at om de som vil bytte bilde av rasen sin må sende oss 
bilder. En tidsfrist slik at alle kan endres samtidig. 
 
Sak 27/20 Velkommen til NTK/velkommen valp brosjyre 
Vi må få laget en slik brosjyre. Hva skal den brukes til? For at oppdretterne skal gi ut 
til de som har kjøpt valp for å informere om klubben og forhåpentligvis få 
valpekjøperne til å melde seg inn i klubben. 
 
Oppfølging av tidligere saker 
 
Sak 15/20 utstillinger 2021 – vi gikk gjennom korrektur på lista.  
 
Sak 54/19 Generalforsamling 2020 
-Vi har behandlet denne saken via mail og vedtatt att vi pga. koronasituasjonen 
utsetter GF.  
 
Sak 6/20 Elverumsutstillingen – Vi diskuterte og fordelte praktiske oppgaver. 
-Vi sender epost til dommer om at vi ikke bestiller flybilletter før situasjon i forhold til 
korona er avklart. 
 
sak 22/20 Oppfølging av sak, måling av Tysk jakt terrier. NKK informerte om at det 
ikke kan innvilges måling av både høyde og av brystomfang, vi måtte velge en av  



delene. Siden dette var hovedstyret sitt forslag til GF så har vi søkt NKK om måling 
av høyde. Dette er nå innvilget dermed skal høyden på Tysk jakt terrier måles, på  
utstillinger.  Dette gjelder fra 01.04.20 til 01.01.2023. 
 
Sak 28/20 Innkommet post 
 
- Fra NKK veileder for registering av mva. 
 
- Søknad fra rasegruppe om støtte til helseundersøkelse. Vi støtter de med 5000 kr.  
 
Sak 29/20 Eventuelt 

Neste HS møte 14 april på web. 
 
Om det er noe som haster i mellomtiden kan det tas på mail eller det kan bli 
«hastemøte» via web. 
 


