Referat fra styremøte i Norsk Terrier Klub 06.12 kl.18.00 på Scandic Helsfyr
Hotell
Tilstede Annlaug Gjerde, Stepanka Horakova, Anne Kari Dahle, Petter Kaalstad,
Trude Granhus,
Forfall: Toril Dugstad, Tua Stiernudde, Marit Kasbohm.
Sak 64/18 Gikk gjennom og godkjente møtereferat de to siste møter
Oppfølging av tidligere saker
Sak 11/18 Avlsanbefalinger.
Mange har ikke levert til tross for purringer. Vi fordeler oss i mellom hvem som
skal purre hvem. Anbefalingene legges ut på nett når alle er kommet inn.
Sak 53/18 Rasespesialer i TB
Parson til nr.1-19 og Airedale til nr 2-19.
Sak 54/18 Hjemmesiden - Raser som mangler på hjemmesiden.
Alle nye raser har nå fått egne sider men det mangler tekst om rasene så vi
fylle med innhold. Vi fordelte ansvar for å skrive om de forskjellige rasene.
Sak 55/18 Openshow/hisamling for våre «hiraser – hvordan jobber vi videre
med dette?
Vi diskuterte om vi skulle lage ett slikt arrangement og eventuelt hvordan. Vi
sjekker lokaliteter (på Østlandet i nærheten av Frogn) dommere o.l. Vi sender
ut mail med informasjon til rasene.
Sak 63/18 Høring fra mattilsynet bruk av dyr i konkurranser.
Kommet inn svar fra en avdeling. Vi utarbeider svar og sender inn til NKK
Sak 64/18 Høring fra NKK revidert viltspor championat.
Sendes til avdelinger, tilbakemelding innen 7.1.
Sak 65/18 Høring fra NKK reviderte regler for Norgesmesterskap Blodspor
Sendes til avdelinger, tilbakemelding innen 7.1.
Sak 66/18 GF 2019 – frister og fordeling av oppgaver
15. januar er fristen for innsending av årsmeldinger/regnskap fra raser/avdelinger. Vi
sender ut mail og minner om fristen.
Sak 67/18 Samarbeidsavtale med Dachshundforbundet – vi gikk gjennom forslag til
en slik avtale.

Sak 68/18 Møteplan 2019
10. januar – inkl møte med trykkeriet ang mulighet for annonser i TB
Sak 69/18 Innkommet post ble behandlet
Sak 70/18 Eventuelt
HS vurderer å flytte uttelling av årets terrier fra D4A til D4A i stedet for å følge
kalenderåret, dette for å få dele ut årets terrier på julebordet, Vi utreder saken videre.

