
Referat styremøte i Norsk Terrier Klub 
Tistede: Petter Kaalstad, Maritha Karlsen, Marit Kasbohm, Stepanka Horakova, 
Trude Granhus, Tua Stiernudde  

Forfall: Anne Kari Dahle 
 
Styremøte i HS torsdag 15.2 kl.18.00 på Diakonhjemmet 
 
Sak 14/18 Gjennomgang av referat fra møte forrige møte 
Status på: 

Sak 2/18 Kjøpehund.no 
Vi purrer de som ikke har svart.  
 
Sak 4/18 Oppdretterlinker 
 
Sak 5/18 Oppgjør D4A og oppgjør RG 
Vi regner ut dette og sender en oversikt for utbetaling.  
 
Sak 49/17 RAS 

 Vi purrer på 2 raser  
 
Oppfølging av tidligere saker 
 

Sak 3/18 GF – Vi jobbet med innkallingen 
 

Sak 6/18 Terrierbladet  
Gjennomgang av hva som skal med og fordeling av oppgaver 

 
Sak 9/18 Jubileumsåret aktiviteter 

       Diskusjon om hvilke aktiviteter vi kan ha.  
 

Sak 10/18 Oppdretterlenker til rasegrupper, sak fra en rasegruppe som ønsker 
at en skal være medlem i en rasegruppe for å ha oppdretterlink på gruppens 
hjemmeside. Vi sender dette ut på høring. Må purres om det ikke kommer svar 
før 1. mars  

 
Sak 11/18 avlsanbefalinger 
Forespørre raser med raserepresentanter om de vil lage forslag til 
avlsanbefalinger, for sine raser, med utgangspunkt i RAS – vi sender mail til 
RR 

 
Sak 15/18 - møter våren 2018 
5. mars – avtale møter med kurs i bla. Hjemmesiden på Østlandet, Vestlandet og i 
Rogaland. 
 
Sak 16/18 Valpeformidler 
Har dette utspilt sin rolle de fleste bruker nettet og nesten ingen melder inn kull til 
valpeformidler. Vi sender ut en «høring» om dette, der vårt forslag er at 
valpeformidler for lavbeinte og høybeinte terriere legges ned, altså for raser med 
raserepresentant mens det for rasegrupper er valgfritt å ha valpeformidler. 



 
Sak 17/18 Valpebrosjyre 
Vi må få laget dette i løpet av høsten.  
 
Sak 18/18 Etterarbeid dommerkonferanse 
 
Sak 19/18 innkomne post 
Border terrier – registrering av SLEM-DNA test i DogWeb? Raserepresentanten 
forespørres om å finne ut av dettte.  
 
Resten av innkomne saker utsettes til neste møte. 
 
Sak 20/18 Eventuelt  
 
 
 


