Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 16.10 kl.18.00 på Diakonhjemmet
Til stedet: Annlaug Gjerde, Toril Dugstad, Stepanka Horakova, Petter Kaalstad, Marit
Kasbohm.
Forfall: Tua Stiernudde, Anne Kari Dahle, Trude Granhus
Sak 52/18 Gjennomgang av referat fra siste møte. Referatet ble godkjent.
Sak 53/18 Møte med Utstillingskomiteen fra 18.30 – Vi planla og fordelte oppgaver i
forbindelse med neste års Terrierspesial
Oppfølging av tidligere saker
Sak 11/18 Avlsanbefalinger
Alle RR har fått mail og påminnelse, samt telefon for å levere. Vi har kontaktet alle
som ikke har levert ennå, men det er fortsatt mange som ikke har levert.
Sak 61/18 Historiekveld med Grethe Bergendahl Praktisk planlegging og fordeling
av arbeidsoppgaver i forbindelse med medlemsmøtet.
Sak 24/18 RAS – Mange av klubbens raser mangler RAS på NKK.no, selv om de er
godkjent og lå ute på NKKs gamle hjemmeside. NKK sier at dette nå skal være i
orden nå, vi følger opp og sjekker dette videre.
Sak 42/18 Dogs4All
Stand: Foreløpig få raser som har meldt på standen. Vi purrer på de som ikke har
svart.
Raseparade: Vi synes raseparaden i fjor var veldig dårlig organisert og alt for lang
ventetid både for hund og eier. Det er synd at paraden ikke foregår i «Store ring» for
der paraden var i fjor var det for liten plass for publikum. Vi er usikker på om paraden
blir bedre organisert i år, og overlater derfor avgjørelse om deltakelse til hver enkel
rase
Rigging/Bemanning: vi fordelte arbeidsoppgaver.
Sak 53/18 Rasespesialer i TB
Utsettes til neste møte.
Sak 54/18 Hjemmesiden - Raser som mangler på hjemmesiden.
Siden det har blitt godkjent nye raser den siste tiden, mangler det en del raser på vår
hjemmeside.
Vi tare kontakt med webfirmaet og ber de oppdatere sidene med de nye rasene.

Sak 55/18 Openshow/hisamling for våre «hiraser» Vi vurderer å arrangere eget
arrangement for «hi-rasene» neste vår. Vi arbeider videre med saken og tar kontakt
med rasenes representanter på nyåret.
Sak 56/18 NKKs representantskapsmøte
Samler inn innspill fra styremedlemmer til Vi gikk gjennom innkallingen og sakene til
NKKs representantskapsmøte.
Sak 57/18 Samarbeidsmøte på Voss med avdeling Hordaland, raserepresentanter
og rasegruppestyremedlemmer som bor i regionen.
Avtalte hvem fra styretsom skulle delta. De styremedlemmene som drar møtes på
fredag kveld for en siste gjennomgang av helgens møte.
Sak 59/18 Innkommet post
Fra NKK – Informasjon om politiattest i frivillige organisasjoner. Rettningslinjer for
personvern. Informasjon om moms i frivillige organisasjoner.
Annen innkommet post ble behandlet.
Planlegging av julebord/jubileumsfest
Sak 60/18 Eventuelt
Planlegger møte med Dachshundforbundet i løpet av november.

