
Styremøte RCT onsdag 13.06.2018 kl 19.00 Skype 

Agenda 

 

-Open show- Oppsumering 

- RAS 

-Årbok 

- Symposium (ønske etter medlemsmøte) 

-Høst Open 2019? 

-Open Show 2019 

-Dog4All rasetorg 

-Årsmøte 

-DIV 

 

 

Referat Styremøte RCT 13.06.2018 

- Open Show oppsummering: Greit gjennomført helgesamling. Folk har koset seg og vi har ikke 

hørt om noe misnøye. Styret var fornøyd med dommer. Pr.dag dato har ikke regnskapet helt 

klart. Dommer og skriver har ennå ikke levert reiseregning. 

-Ras: Geir og Anita skal i løpet av høsten oppdatere RAS. Lene undersøker når det er fristen. 

- Årbok: Lene undersøker videre om mulighetene for elektronisk årbok. Det ble foreslått jubileums 

årbøker. 

-Symposium: Under medlemsmøte på Rustberg Camping i Pinsehelgen så ytret medlemmene ønske 

om symposium hvor de nordiske landene kan delta. Anita vil ta dette opp for Mats Lindborg, Leder av 

Cairn Terrier Klubben i Sverige. 

-Høst Open 2019?: Det var også er sterkt ønske fra medlemmene om å arrangere høst open igjen. 

Styret ser ikke muligheten for å ta jobben alene å arrangere og vil foreslå for medlemmene å 

opprette en Høst Open komite. Lene vil oppfordre medlemmene til å melde seg på FB siden og 

hjemmesiden. 

-Open Show/Helgesamling 2019: Svelvik 7-10 juni 2019. Lene reserverer bobil plasser og hytter på 

Homann berget Camping. Vi må allerede kontakte eventuelle dommere. Denne gangen fra rasens 

hjemland. Ringsekretær og skriver må også bestiller. Anita vil spørre Ann Kristin Eldstad om hun vil 

være skriver. Lene foreslår Bernt Ludvig Wilman som ringsekretær og vil kontakte han.  

-Dogs4All Rasetorg- I år er det både Norsk og Nordisk Vinner på Lillestrøm. Det vil si at det er 

utstilling fredag og lørdag for cairn. I følge hjemmesiden til dogs4all så vil det være rasetorg. Lene 

kontakter Anlaug for å høre om terrier klubben skal delta. Hvis vi får noen til å sitte på stand vil vi 

prøve å få det til i år også. 



-Årsmøte. Det ble foreslått å legge årsmøte til fredag 16.November kl 18.00 Hvor vi reiser ut og spiser 

middag etter årsmøte. Innkallelse til årsmøte må være med i neste terrieblad. Årsberetningen vil 

etter hvert legges ut på hjemmesiden. 

-Eventuelt: 

Endre beskrivelsen og kontrakten til distriktsrepresentantene. Den kan virke skremmende. Styret vil 

se på det i løpet av høsten. 

Lene har fått henvendelse fra Sverige om å kjøre et samarbeid om et trimmekurs i Blåsjøen (Sverige) 

hvor det er mulig for dem som bor på begge sider av grensen å delta. Lene videreformidler Gunnar 

Nilsson at han må legge fram et budsjett og hvem som skal være instruktør. 

Gruppen trenger ny materialforvalter da Geir Stuldalen ikke ønsker gjenvalg. Lene undersøker pris på 

minilager og styret vil vurdere om det kan være et alternativ. Det er også mulig å spørre medlemmer 

om det er noen som har ledig lokale som gruppen kan disponere. 

Anita vil opprette en dropbox konto slik at styret kan lagre dokumenter digitalt. 


