
Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 9.6 kl.18.00  
På Showlab sine lokaler i Oslo 
 
Tilstede: Anne Kari Dahle, Marius Kjos, Øyvind Venedik, Anne-Lise Maaby, Annlaug 
Gjerde 
 
Forfall: Tone Sæther, Gro Ø. Granholt, Trude Granhus, 

Sak: 27/22 Konstituering av styret – sekretær Marius Kjos, kasserer Tone Sæther 

Sak: 28/22 Terrierbladet 2-22 – siste gjennomgang/korrektur av Terrierbladet 

Sak: 29/22 Oslo Dog Show 18-20 november 2022. Vi deltar på dette og har allerede 
informert rasene om arrangementet. Terriergate og raseparade, vi har booket samme plass 

som på Dogs4all i 2019.  
  

 
Sak: 30/22 Julebord vi planlegger julebord på Olavsgård fredag 2. desember. 
 
Sak: 31/22 Terrierspesialen – kort gjennomgang av arbeidsoppgaver. 
 
Sak: 32/22 Webinar – vi setter opp dette etter ferien 
 
Sak: 33/22 Terrierbladet på hjemmesiden: Vedtak på GF: Generalforsamlingen gir 
hovedstyret i oppdrag å utarbeide løsninger for publisering av Terrierbladet på nett.  
Styret har behandlet saken og vil legge det ut under menypunktet Terrierbladet, på 
vår hjemmeside. Det gjøres ved at blad nr.1 blir lagt åpent ut når manusfristen for nr. 
2 er passert.  
For kommende nummer vil vi legge ut bladene forløpene etter skisserte plan. 
Bladet skal også sendes ut til alle våre medlemmer i papir form slik vi alltid har gjort. 
  
 

Oppfølging av tidligere saker  
Sak: 6/22 Elverumsutstillingen – Vi diskuterte hva vi skal bidra med der og fordelte 
arbeidsoppgaver. 
 
Sak: 25/22 Signeringsrett i Brønnøysund. Pr. i dag er det hele styret i fellesskap som 
har signeringsrett. Dette er veldig tungvint, og det ble vedtatt at heretter så skal det 
være leder + et styremedlem har signeringsrett. Vi sender beskjed om dette til 
Brønnøysundregisteret.  

Vedtak: styrets leder + et styremedlem har signeringsrett på vegne av Norsk Terrier 
Klub  

Sak: 32/22 innkommet post 

Det blir nytt møte med Norske Dachshundklubbers Forbund 
og Tysk Jaktterrierklubb om hisaken i juni. Vi deltar på møtet. 

 

Sak 33/22 Eventuelt - ingen saker 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


