Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub
Til stede: Annlaug Gjerde, Toril Dugstad, Stepanka Horakova, Tua Stiernudde, Anne
Kari Dahle
Forfall: Petter Kaalstad, Trude Granhus, Marit Kasbohm.
Tirsdag 18.9. kl.18.00 på Thon hotell Storo
Sak 47/18 Gjennomgang av referat fra siste møte
Oppfølging av tidligere saker
Sak 11/18 Avlsanbefalinger
Fristen er i morgen. Gikk gjennom hvem som ikke har levert. Vi purrer de som
mangler. Dersom rasen ikke utarbeider et forslag, må HS gjøre det.
Sak 15/18 Historiekveld: Grethe Bergendahl
Diskuterte praktisk gjennomføring av dette
Opprette et arrangement på Facebook.
Sak 17/18 Valpebrosjyre – Diskuterte innholdet, målet for brosjyren er å informere
om NTK når valpen leveres. Den kan deles ut av oppdrettere som formidler sine
valper gjennom NTK og følger rasens avlsanbefalinger.
Sak 24/18 RAS - følge opp RAS på raser som ikke er ferdigstilt.
Nesten halvparten av klubbens raser mangler RAS på NKK.no sider selv om de er
godkjent og lå ute før NKK fikk nye hjemmesider. Vi tar kontakt med NKK om saken.
Sak 42/18 Dogs4All
NTK skal ha stand i år også, samme størrelse som i fjor. Vi sender ut mail og ber om
påmelding fra rasene. Etter at påmeldingen er mottatt fordeler vi størrelse på
plassene.
Angående raseparade avventer vi til det kommer ut mer info om hvordan dette skal
gjennomføres. Paraden var veldig dårlig organisert av messen i fjor.
Sak 43/18 Kritikk av RR
Vi tar kontakt med vedkommende for å innhente vedkommendes uttalelser ift den
kritikken som ble fremmet.
Sak 48/18 Ta kontakt med den Tyske jakt terrier klubben i Tyskland og høre om
mulighetene for medlemskap i IV-DJT:
Sak 49/18 Søknad til dommerutdanning: Saken kan ikke ferdigbehandles, da vi
avventer tilbakemelding fra avdelingen der vedkommende hører til.
Sak 45/18 Innkommet post
- Vi har vedtatt å støtte Welsh terrier for å avholde rasetreff.
- Annen innkommet post er behandlet.
Sak 46/18 Eventuelt

Kommende aktiviteter:
18. september HS møte
16. oktober HS møte + møte med Utstillingskomiteen for Terrierspesialen
27- 28 november Anleggsprøve for Tysk jakt terrier i Frogn.
3-4 november NKK´s Representantskapsmøte
16-18.november Dogs4all
9. november møte på Voss.
10.november
Samarbeidsmøte med avdelinger, raserepresentanter og rasegrupper på Vestlandet.
30. november (julebord)

