
 

 
 

Innkalling til Rasegruppe Cairn Terrier sitt årsmøte 2021 

Lørdag 6. november 2021 kl 14.00 

Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim 
 

Saksliste: 

1. Godkjenne innkalling og saksliste, samt gi observatører rett til å være til stede 
2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps, to representanter til å undertegne protokollen fra møtet 
3. Årsberetning 
4. Planer for drift og aktiviteter 2022 
5. Regnskap med revisors beretning 
6. Saker som styret ønsker behandlet 
7. Valg av styremedlemmer, varamedlem, revisor og valgkomité 

 

Punkt 1 – Godkjenne innkallingen og dagsorden, samt gi observatører rett til å være til 
stede 

Punkt 2 – Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og to representanter til å undertegne 
protokollen fra møtet 

• møteleder 
• referent 
• tellekorps  
• to representanter til å undertegne protokollen fra møtet 

Punkt 3 – Årsberetning 

Styret 
Det ble ikke avholdt årsmøte i 2020 på grunn av Covid-19. Etter valg på årsmøtet i 2019 har styret hatt slik 
sammensetning: 
 
Leder: Anita Gustavsen Haarberg 
Styremedlem/nestleder: Line Sandli 
Styremedlem/sekretær: Elisabeth Førland   



Styremedlem: Tone Kristiansen  
Styremedlem: Grethe Løken  
Vara styremedlem: Wibeke Karlsen Stormoen 
Vara styremedlem: Helene Didriksen 
  
Valgkomité: Øyvind Venedik, Gunn Merethe Bråthen, Heidi Sveia Ruud 
Revisor: Turid Johansen  
Kasserer: Line Venedik 
Valpeformidler: Styret i Rasegruppen, ved nestleder 
  

Distriktsrepresentanter 
Troms: Ingen 
Nordland: Heidi Midtsand  
Trøndelag og Møre og Romsdal: Torbjørn Stormoen 
Hordaland: Ilse Hjelme Henriksen 
Rogaland: Tone T. Hatleskog  
Østlandet 1 (Akershus, Østfold, Hedmark, Oslo, Oppland og Buskerud): Line Sandli 
Østlandet 2 (Buskerud, Vestfold og Østfold): Helén S. Solbakken  
Østlandet 3 (Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder):  Ingen 
 

Medlemstall  
Det er 151 medlemmer i rasegruppen pr. 23.10.21.   
  

Møter  
Styret har avholdt jevnlige styremøter. Totalt er det avholdt 10 styremøter pr 11.10.2021, og referatene 
ligger tilgjengelig på rasegruppens nettside. 
Et av styremøtene ble gjennomført på Gardermoen, resten er gjennomført via Messenger/Teams. I tillegg 
har styret hatt korrespondanse via Messenger og epost. 
 

Helgesamling med Open Show 2021 
Årets Helgesamling og Open Show ble dessverre avlyst på grunn av Covid-19. 
 

Kull 
Det er registrert 38 kull og 5 importer i Dogweb det siste året. 
 
Terrierbladet 
Terrierbladet kommer ut fire ganger i året, og gruppen har avholdt frister for innlevering til manus. Med-
lemmer har blitt oppfordret til å sende inn innlegg. Tidsfrister for innsendelse blir oppgitt i Terrierbladet. 
 
Punkt 4 – Planer for drift og aktiviteter 2022 
 

• Rasen skal gjennomgås på NTKs dommerkonferanse 2022 
• Fast spalte i Terrierbladet 
• Styremøter omtrent hver måned 
• Open Show 2022 
• Årets Cairn Terrier 2022 
• Trimmekurs 
• Årsmøte 

 



 
 
Budsjett 2022 
 
Påmeldingsavgift Open Show 6500   
Loddsalg, kataloger og bevertning Open Show 5000   
Andre inntekter Open Show  1000 Salg av rekvisita 
Inntekter HøstOpen  0   
Medlemskontingent  15400   
Oppdretterlink NTK  2700   
Trimmekurs påmelding 7500 10 deltakere 
Trimmekurs "drop in"  0   
Salgsinntekter salg fra varelager  1000   
NTK tilskudd  5000   
Sum Inntekter  44100   
Utgifter Open Show - 15000 Behov for nye sløyfer ++ 
Utgifter dommer Open Show  5000   
Utgifter trimmekurs  2500 Leie og bevertning 
Utgifter medlemsaktiviteter - 3000   
Vareforbruk/varekost solgte varer/lagerendring 500   
Leie lager  3500   
Premier Årets - 2500   
Utgifter styremøter  1000   
Utgifter årsmøtet  3000   
Utgifter medlemsmøter  2000 Lett servering 
Rekvisita til stand Dogs4All  0   
Porto  1250   
Gebyr bank - 150   
Deltakelse NTK julebord 3000 2 styremedlemmer 
Deltakelse NTK årsmøte 1500 Kjøring for representant 
Sum kostnader 43900   
Renteinntekter  520   
Resultat 720   

 
 
 
  



Punkt 5 – Regnskap med revisors beretning  
 

 
 
 



 



 

Punkt 6 – Saker som forelegges av styret 

Avlsretningslinjer 

Styret ønsker å etablere avlsretningslinjer for Rasegruppe Cairn Terrier. Avlsretningslinjene som foreslås er 
basert på NKKs Etiske retningslinjer for avl og oppdrett og NKKs Avlsstrategi, som alle oppdrettere forplik-
ter seg til å følge ved registrering av valper hos NKK. Videre foreslår styret at det settes krav til minstealder 
på hannhund som benyttes i avl. Punktene om minst to excellent på utstilling og minstealder på tispe som 
benyttes i avl videreføres i forslaget. 

Forslag til avlsretningslinjer: 

• Oppdretter skal følge god kynologisk skikk i avlsarbeidet. 
• Begge foreldredyrene skal ha minimum to excellent ved offisiell utstilling. 
• Begge foreldredyrene skal ha rasetypisk gemytt. 
• Tispen bør være minst 20 måneder ved første paring. 
• Hannhunden bør være minst 15 måneder ved første paring. 
• En tispe skal ha født sitt første kull før fylte 6 år. 



• En tispe skal uansett ikke pares etter fylte ni år. 
• Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall 

valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe pares – og får valper – to ganger med mindre enn 12 
måneders mellomrom, må det deretter gå minst 12 måneder til neste paring. 

• Tispe som har hatt to keisersnitt SKAL IKKE pares på nytt. 
• Ingen hund skal ha flere avkom enn tilsvarende 5 % av antallet registrerte avkom for rasen i en 5-

års periode (NKKs avlsstrategi). Dersom dette maksimumsantallet er nådd bør man vente i minst 8 
år før man bruker frossen sæd etter hunden. Det fødes rundt 115 cairn-valper i året. 

Styrets innstilling: Forslag til avlsretningslinjer for Rasegruppe Cairn Terrier støttes. 
 
Kriterier for oppdrettere som ønsker oppføring på oppdretterlisten 

Styret ønsker å etablere kriterier for oppdrettere som ønsker oppføring på oppdretterlis-
ten/oppdretterlink. Styret mener at det skal lønne seg å samarbeide om felles mål for rasen, og at oppdret-
tere på oppdretterlisten skal være et bedre valg for valpekjøperne.  Styret forslår derfor følgende kriterier: 

Kriterier for oppdrettere som ønsker oppføring på oppdretterlisten/oppdretterlink: 

• Ha god kjennskap til og forplikte seg til å følge NKKs Etiske retningslinjer for avl og oppdrett og 
Rasegruppe Cairn Terriers Avlsretningslinjer. 

• Ha FCI-godkjent kennelnavn, og være medlem av Norsk Terrier Klub og Rasegruppe Cairn terrier. 
• Kunne gi valpekjøper informasjon og veiledning om: 

o riktig foring, 
o vaksinering og ormekurer, 
o regelmessig stell av hunden, 
o riktig pelsstell/trimming av cairn, og 
o arvelige sykdommer som har betydning for rasen. 

• Trimme egne hunder etter trimmeguiden for Cairn Terrier. Trimmeguiden finnes på hjemmesiden, 
under fanen «Info om trimmere og trimming». 

Oppdrettere tilknyttet Rasegruppe Cairn terrier har ikke anledning til å selge valper etter uregistrerte for-
eldre eller selge uregistrerte/blandingsvalper. 

Styrets innstilling: Forslag til kriterier for oppdrettere som ønsker oppføring på oppdretterlis-
ten/oppdretterlink støttes. 
 
Distriktsrepresentanter 

Ordningen med distriktsrepresentanter fungerer ikke, og styret foreslår derfor å avvikle denne ordningen. 
Styret ønsker i stedet å etablere et tettere samarbeid med avdelingene i Norsk Terrier Klub. 

Styret vil i tillegg arrangere egne kurs og andre aktiviteter for Cairn terrier, og vil da i størst mulig grad leg-
ge dette til steder som er lett tilgjengelig fra hele landet. 

Styrets innstilling: Støtte forslag om å avvikle ordningen med distriktsrepresentanter. 
 
Vandrepremier 

Det mangler en komplett oversikt over vandrepremier i Rasegruppe Cairn Terrier, og styret foreslår derfor 
at følgende utmerkelser utdeles hvert år: 

• Årets Cairn Terrier (utstilling) 



o Vandrepremie 
o Tildeles årets utstillingscairn 
o Skal utdeles i forbindelse med Open Show 

• Årets veteran 
o Vandrepremie (kennel Gelitus) 
o Skal utdeles i forbindelse med Open Show 

• Beste norskfødte Cairn Terrier, Open Show 
o Gavepremie 
o Tildeles beste norskfødte Cairn Terrier på Open Show 

• Beste junior, Open Show 
o Gavepremie 
o Tildeles beste junior på Open Show 

Styret ønsker mandat til å vurdere hvordan vi best kan ivareta de resterende vandrepremiene. 

Styrets innstilling: Forslag til vandrepremier for Rasegruppe Cairn Terrier støttes. 
 
Blodspor – endring i regler 

Styret ønsker mandat til å revidere reglene for Årets Blodspor Cairn, slik at de gjenspeiler endringer i NKKs 
regelverk. Frist settes til 1. januar 2022, og reviderte regler sendes på høring før implementering. 

Styrets innstilling: Forslaget støttes. 

Punkt 7 - Valg 

Styret i Rasegruppe Cairn Terrier har i perioden 2019 - 2021 bestått av følgende: 
 
Leder 
 
Styremedlem/nestleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
 
Vara styremedlem 
Vara styremedlem 

Anita Gustavsen Haarberg 
 
Line Sandli 
Elisabeth Førland 
Tone Kristiansen 
Grethe Løken 
 
Wibeke Karlsen Stormoen 
Helene Didriksen 
  

Ønsker gjenvalg 
 
Ønsker gjenvalg 
Ønsker gjenvalg 
På valg 
På valg 
 
Ønsker gjenvalg 
På valg 

Revisor Turid Johansen Ønsker gjenvalg 
 

Valgkomité: Øyvind Venedik 
Gunn Merethe Bråthen 
Heidi Sveia Ruud 
 

På valg 
Ønsker gjenvalg 
Ønsker gjenvalg 

 
Valgkomiteen 2021 har bestått av Øyvind Venedik (leder), Gunn Merethe Bråthen og Heidi Sveia Ruud. 
Valgkomiteen har ikke mottatt forslag til kandidater fra medlemmene. 
 
Valgkomiteens innstilling: 
 
TIL VERV:  KANDIDATER:    
Leder 1 år Anita Gustavsen Haarberg Gjenvalg 
Styremedlem 2 år Line Sandli Gjenvalg 



Styremedlem 2 år Elisabeth Førland Gjenvalg 
Styremedlem 1 år Anne Lise Frankplads Ny, erstatter Tone Kristian-

sen 
Styremedlem 2 år Elin Furuholt Ny, erstatter Grethe Løken 
Vara styremedlem 1 år Wibeke K. Stormoen Gjenvalg 
Vara styremedlem 1 år Grethe Løken Ny, erstatter Helene Didrik-

sen 
Revisor 1 år Turid Johansen Gjenvalg 
Valgkomite  Gunn Merethe Bråthen Gjenvalg  
Valgkomite Heidi Sveia Ruud Gjenvalg 
Valgkomite   
 
 
Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte:   

• Valget skal skje skriftlig. 
• Du må skrive ut, og benytte stemmesedler under da stemmesedlene skal være like.  
• Øverst på hver stemmeseddel er det angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte 

kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. 
• Stemmesedlene klippes fra hverandre og legges i en konvolutt merket «stemmesedler» som lukkes, 

og som igjen legges i en ny konvolutt sammen med et separat ark påført ditt navn og din adresse.  
• Forhåndsstemmene må være valgkomiteen i hende FØR årsmøte 6.11.20, og sendes til: 

RG for CT valgkomité, 
v/ Øyvind Venedik, 
Kopperudvegen 50 D, 
2055 Nordkisa 

 
Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom navnet 
ditt ikke er vedlagt eller du benytter andre stemmesedler, blir stemmesedlene forkastet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STEMMESEDLER: 

 
___________________________________________________________________________ 
Valg av leder for 1 år: 
 

Anita Gustavsen Haarberg 

 
___________________________________________________________________________ 
Valg av styremedlem for 2 år: 
 

Line Sandli 

 
___________________________________________________________________________ 
Valg av styremedlem for 2 år: 
 

Elisabeth Førland 

 
___________________________________________________________________________ 
Valg av styremedlem for 1 år: 
 

Anne Lise Frankplads 

 
___________________________________________________________________________ 
Valg av styremedlem for 2 år: 
 

Elin Furuholt 

 
 

Valg av vara styremedlem for 1 år: 
 

Wibeke K. Stormoen 

 
 

Valg av vara styremedlem for 1 år: 
 

Grethe Løken  

 
 
Valg av revisor for 1 år: 
 

Turid Johansen 

 



 
Valg av medlem til valgkomitéen: 
 

Gunn Merethe Bråthen 

 
 
Valg av medlem til valgkomitéen: 
 

Heidi Sveia Ruud 
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