
 

DISTRIKTSAVDELINGER  

Retningslinjer/instruks for distriktsavdelinger  

1. Norsk Terrier Klub har det overordnede ansvar for distriktsavdelinger.  
2. Distriktsavdelinger omfatter et avgrenset geografisk område.  
3. Distriktsavdelingers hovedoppgave er å arrangere kurs og aktiviteter i 

lokalmiljøet  
4. Saker som er av prinsipiell betydning for Norsk Terrier Klub og Norsk Terrier 

Klubs medlemmer skal behandles av hovedstyret.  
5. Oversendte høringer skal returneres hovedstyret for videre oppfølging.  
6. Referaterfrastyremøteneskalsendeshovedstyret  
7. Distriktsavdelinger skal ha tilgang til medlemsregisteret i NKKs ”klubb-admin” 

for sitt distrikt. Husk personvernet ved bruk av informasjon  
8. En kortfattet årsberetning (til bruk i innkallingen til NTKs generalforsamling), 

regnskap, revisors beretning og aktivitetsplan sendes hovedstyret innen 
1.februar.  

9. Distriktsavdelinger skal avholde årsmøte innen utgangen av desember. I 
forbindelse med årsmøte skal revidert regnskap fremlegges.  

10. Distriktsavdelinger har inntil 3 sider til disposisjon i Terrierbladet hvor alle 
avdelingers aktiviteter bør kunngjøres.  

11. Distriktsavdelingen har ansvar for at avdelingens webside tilknyttet Norsk 
Terrier Klub er oppdatert. All informasjon om aktiviteter ol. publiseres på 
hjemmesiden. Avdelingen kan i tillegg også ha feks. Facebookside men denne 
må ha ett offisielt preg og det skal tydelig komme frem at den er tilknyttet NTK 
og må være tilgjengelig for alle medlemmer.  

12. Det skal avholdes et samarbeidsmøte minst annethvert år mellom 
distriktsavdelinger og hovedstyret.  

13. Distriktsavdelinger kan arrangere utstillinger i sitt omrade.  
14. Når distriktsavdelingers arrangementer sammenfaller med rasegrupper og 

raserepresentanters arbeid skal disse kontaktes for eventuelt samarbeid.  
15. Distriktsavdelinger skal følge alle NTKs frister for rapportering og oppfølging.  
16. Tillitsvalgte i distriktsavdelinger må skille mellom vervet i avdelingen og 

eventuelt rollen som oppdretter. Vervet i distriktsavdelingen går alltid først.  
17. Tillitsvalgte i distriktsavdelingen må være objektive. Alle medlemmer skal 

behandles likt.  
18. Hovedstyret skal informeres og har rett til å delta på distriktsavdelingers 

aktiviteter og møter.  
19. Avdelingens styre må føre lister over klubbens eiendeler. Regnskapsbilag 

oppbevares i 3 år fra revisjon er foretatt.  
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