INNKALLING ÅRSMØTE
Norsk Terrierklub
Rasegruppe Airedale Terrier
NKKs møtelokale på Bryn
Mandag 20. november 2017 kl. 19.00

DAGSORDEN FOR MØTET
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen samt 3 stemmetellere
3. Årsberetning
4. Regnskap med revisors beretning
5. Planer for aktiviteter
6. Saker/forslag fremmet av medlemmer
7. Saker/forslag fra styret
8. Valg
Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.
Innkalling, årsberetning, regnskap og forslag til kandidater ved valgene er publisert 3 uker før årsmøtet på
rasegruppens hjemmeside på www.norskterrierklub.no
Etter årsmøtet blir det enkel servering og loddsalg. Ta gjerne med premier!
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder m.v.
a) møteleder
b) referent
c) 2 til å undertegne protokollen
d) tellekorps på minst 3 personer
3. Årsberetning – styrets beretning for driftsåret 1.10.16 -30.9.17
a) Styret og tillitsvalgte
Etter valget på årsmøtet 21. november 2016 har styret hatt følgende sammensetning:
Leder: Reidar F. Larsen
Nestleder: Torgunn Haug
Styremedlem: Oddbjørn Sæther
Styremedlem: Vivi Christiansen
Styremedlem: Marianne Billington
Styremedlem: Elisabeth Røsholdt
Styremedlem: Geir Stuldalen
Vararepresentant: Kristin Zahl Eriksen
Vararepresentant: Marianne Billington ble styremedlem etter at kandidat trakk seg
Valgkomitemedlem: Aud Jaren (leder) Tone W Sæther, Helene Amlie
Revisor: Kari Lauritzen
Valpeformidler: Torgunn Haug

b) Medlemstall
Pr. 1.10.2016 var det 102 fullt betalende NTK-medlemmer tilsluttet rasegruppen og
2 æresmedlemmer - 104 totalt
Pr. 30.9.2017 var det 104 fullt betalende medlemmer tilsluttet NTK og rasegruppen og
5 æresmedlemmer - 109 totalt
c) Møtevirksomhet
Det har vært avholdt 4 ordinære styremøter i tillegg til årsmøtet 21.11.16 i driftsåret 01.10.16 – 30.09.17: nr
1/17-11.01, nr 2/17-14.03, nr 3/17-06.06, ekstra ifb. med Open Show 20.06, nr 4/17-28.08
Det har også vært hyppig dialog mellom styremedlemmene på mail og under aktiviteter og samlinger,
d) Aktiviteter
Rasegruppen har gjennomført følgende i driftsåret 1.10.16-30.9.17:
22. oktober 2016 – trimmehelg Finnskogen
29. oktober 2016 – trimmehelg Myrbø, Bergen
19. november 2016 – trimmedag Stjørdal
19.-20. november 2016 rasestand Dogs4All, Lillestrøm
01. april 2017: 1-dagers trimmekurs på Drammen hundepark med rekorddeltakelse!
25. mars 2017: medlemsmøte og oppdrettermøte, Oslo *
24. juni 2017: Open Show Airedale Terrier, Drammen **
* Medlemsmøte/oppdrettermøte:
25. mars på Helsfyr hotell, Oslo. Et knippe medlemmer møtte sammen med styret og de fleste oppdretterne.
Mona Hansen: airedaleoppdretter og molekylærbiolog med genetikk som spesialfelt - holdt et svært interessant
innlegg om status for airedale-avlen, utfordringer og veien videre.
** Open Show:
Årets rasespesial ble arrangert på Drammen camping som de to foregående år. En utmerket plass for vår
rasespesial. Eksteriørdommer var Ekaterina Senashenko (RUS) og lydighetsdommer Hilde Sandtorv. Jon-Atle
Andresen var ringsekretær og Aud Jahren var skriver.
Antall påmeldte: 33 eksteriør, 5 lydighet. Dommerteamet fungerte utmerket og det ble en hyggelig dag i og ved
ringen. Barn og hund ble også en stor suksess med flere deltakere med valp. I anledning 40-års jubileet var
det fri kiosk til alle deltakere i år, og dagen ble avsluttet med loddsalg.
f) Redaksjonell virksomhet / kommunikasjon
Rasegruppen har bidratt med 4-5 sider i hver utgave av Terrierbladet. Det oppfordres stadig til flere bidrag fra
medlemmer i form av bilder og/eller tekst. Hjemmesiden på www.norskterrierklub.no har vært oppdatert med
aktuell informasjon rundt aktiviteter o.l. I tillegg opprettet rasegruppen våren 2014 en informasjonsside på
Facebook. Trykt direktekommunikasjon brukes unntaksvis til invitasjoner.
g) Valpeformidling
Valpeformidler har vært Torgunn Haug. Valpeformidleren har fått endel henvendelser og har formidlet
interesserte valpekjøpere til oppdretterne på oppdretterlinken. Det er registrert 7 kull med i alt 48 valper i
perioden. Ingen registrert import av hunder i perioden.
h) Annet
HD-status 1.10.16-30.09.17: 16 røntget – 12 A/B (fri), 3 C, 1 E
AD-status 1.10.16-30.09-17: 3 røntget – 2 stk fri og 1 grad 1
Øye ECVO: 5 us, 3 intet påvist, 2 påvist
MH (mentalbeskrivelse) Formål: å beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man
oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett. Det finnes ikke noe register hos NKK
over airedales som har fått utført MH i Norge eller andre land. I dokumentet RAS for airedale (se pkt i ) er det
nedfelt at målet for avel er å få sunne hunder med god mentalitet og godt temperament og framdyrke sosiale
og uredde hunder, i tillegg til å bevare den rasetypiske airedaleterriereren eksteriørmessig.

i) Rasespesifikke Avlsstrategier (RAS)
Rasegruppen leverte sin første utgave av RAS den 1.10.15. Etter tilbakemelding fra NKK ble noen små
justeringer gjort og dokumentet ble godkjent og publisert, RAS for airedale. Noen av konklusjonene i
dokumentet er at oppdrettere bør ha fokus på større variasjon i bruk av avlsdyr og unngå gjentakelse av
kombinasjoner. En positiv observasjon er at innavlsgraden har gått markant ned. Det må jobbes for at flere
HD-røntger hundene sine enten de brukes i avl eller ikke. Hensikten er å bruke RAS som utgangspunkt for
diskusjon og evaluering sammen med oppdretterne.
4. Regnskap
Regnskap blir lagt ut på klubbens hjemmeside i forkant av Årsmøtet samt delt ut på møtet.

5. Planer for aktiviteter
1.10.17-30.9.18, med forbehold:
28.-29.10: Trimmekurs Myrbø (Bergen)
28.-29.10 Trimmekurs Stjørdal (Trøndelag)
17-19.11 Rasestand Dogs4All, Lillestrøm
20.11: Årsmøte
Vår 2018: Trimmekurs i Osloområdet, Bergen og Trøndelag (avhengig av interesse)
Vår 2018: Terrierspesialen Mjøndalen, parkeringsdugnad (evt.)
16-17.06.18 Airedale terrier Open Show, Morokulien, sammen med Airedaleterriergillet (Sverige)
Videre i 2018 (neste periode):
- Høst 2018: Trimmekurs på Østlandet / Trøndelag / Vestlandet

6. Saker/forslag fremmet av medlemmer
Ingen
7. Forslag fra styret
Ingen

8. Valg
Innstilling til nytt styre 2017-2018
Leder: Reidar Førre-Larsen, ikke på valg
Nestleder: Torgunn Haug, på valg, kan gjenvelges 2 år
Kasserer: Oddbjørn Sæther, ikke på valg
Styremedlem: Vivi Christiansen, ikke på valg
Styremedlem: Marianne Billington, på valg kan gjenvelges 2 år
Styremedlem: Elisabeth Røsholdt, ikke på valg
Styremedlem: Geir Stuldalen, på valg, kan gjenvelges 2 år
Vararepresentant: Aud Jacobsen (ny 1 år)
Vararepresentant: Camilla Haugsand (ny 1 år)
Valgkomité: Tone Wardenær Sæther (1 år igjen) Helene Amlie (2 år igjen) Marte Hermanrud (ny 3 år)
Revisor: Bjørn Kristiansen (ny 1 år)

Det skal velges:
3 styremedlemmer for 2 år
2 vararepresentanter for 1 år
1 valgkomitemedlem for 3 år
1 revisor for 1 år

Innkomne forslag:

Foreslått av:

Nestleder/styremedlem: Torgunn Haug

Gjenvalg

Valgkomiteen

Styremedlem: Geir Stuldalen

Gjenvalg

Valgkomiteen

Styremedlem: Marianne Billington

Gjenvalg

Valgkomiteen

Vararepresentant Camilla Haugsand 1 år

Ny

Styret

Vararepresentant Aud Jacobsen 1 år

Ny

Valgkomiteen

Valgkomitemedlem Marte Hermansrud 3 år

Ny

Valgkomiteen

Revisor Bjørn Kristiansen 1 år

Ny

Valgkomiteen

Ønsker du å gjøre bruk av din rett til å forhåndsstemme?
Informasjon til alle som skal avgi stemme:
Du må ha gyldig medlemskap i rasegruppen for å stemme.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte på årsmøtet eller ved forhåndsstemme.
Forhåndsstemmer skal være rasegruppens valgkomité i hende før årsmøtet. Forhåndsstemmer skal
være hemmelige,
Din stemmeseddel med kandidatenes navn skal legges i en egen konvolutt som klebes igjen og
merkes ”Stemmesedler”. Denne konvolutten, sammen med en lapp hvor du har skrevet ditt navn og
adresse, legges i en ny konvolutt som sendes til:
Rasegruppen for Airedale Terrier
Valgkomiteen v/ Aud Jahren
Bøgata 60
3114 Tønsberg
NB! Må være valgkomiteen i hende før årsmøtet
Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom
navnet ditt ikke er vedlagt, blir stemmeseddelen forkastet
Det er ikke anledning til å stemme på andre kandidater enn dem som det er fremmet forslag om
innen fristen, dvs. de som er nevnt nedenfor.
STEMMESEDLER
Sett kryss ved de personene du vil stemme på.
………………………………………………………………………………………………
Stemmeseddel A (3 kryss)
STYREMEDLEMMER: Det skal velges 3 styremedlemmer for 2 år
Torgunn Haug
Geir Stuldalen
Marianne Billington
…………………………………………………………………………………………………
Stemmeseddel B (2 kryss)
VARAMEDLEM: Det skal velges 2 varamedlem for 1 år
Aud Jacobsen
Camilla Haugsand
…………………………………………………………………………………………………
Stemmeseddel C (1 kryss)
VALGKOMITÉ: Velges for 3 år
Marte Hermanrud
…………………………………………………………………………………………………
Stemmeseddel D (1 kryss)
REVISOR: Velges for 1 år
Bjørn Kristiansen

