
Styremøte 13.03.19 

Tilstede; 

Grethe, Elisabeth, Line, Reidun, Wibeke, Tone, Geir og Anita 

Referent: Anita 

 

Agenda 

1. Styreroller  
a. Leder 
b. Nestleder: Line 
c. Webansvarlig: Tone og Anita 
d. Sekretær: Elisabeth 
e. Materialforvalter: Reidun 
f. Årets Cairn ansvarlig: Line (Geir hjelper) 
g. Valpeformidler ansvarlig: Anita, lage forslag på standard mail 

2. Årshjul, skal settes opp med dato for utført: 
a. Sjekke trimmeliste på starten året 
b. Oppdatere med mer informasjon, sted ikke bare adresser. 
c. Innrapportering etter årsmøte til Terrierklubben 
d. Nytt styre 
e. Referat med signatur 
f. Terrierbladet x 4 
g. Oppdatering av nettsider og Facebook 
h. Oppdatering av web 
i. Årets cairn utstillingsresultater 
j. Sette i gang valgkomiteen 
k. Open Show 
l. Oppdatering av NKK sider, sende inn info etter årsmøte, terrierklubben 
m. Innkalling til årsmøte 
n. Arrangere trimmekurs   
o. Distriktsrepresentantliste, bør denne oppdateres? 
p. Kontakte alle som er Distriktsrepresentanter 
q. Innsamling av årets hunder og oppdrettere 
r. Innsamling av vandrepremier OpenShow 

3. Saker fra årsmøte 
a. Helse, medlemsmøte med oppdretter fokus 
b. Opprette en sunnhetsutvalg? 
c. RAS  

4. OpenShow  
a. Arrangeres på Homansberget, Svelvik fra 7-9 juni. Utstillingen er 8. juni. Anita Lager 

et forslag til invitasjon før neste styremøte. Presentasjon av dommer på invitasjonen 
b. Dommer Satu Jervinen 

i. Hotell i Drammen 
ii. Anita ordner med reise og avtaler nærmere med Satu 

iii. Ringsekretær:Elisabeth? 



iv. Skriver Grethe? 
v. Sponsor: Royal Canine 

c. Innsamling av vandrepremier  
d. Hytter bestilles direkte til Homansberget, plass til campingvogner og biler kan bør 

ikke bestilles på forhånd 
i.  

5. Diverse 
a. Gamle kritikker kastes 
b. Gamle årbøker, prøve å selge dem på spesial og Open Show 
c. Verdensbestekompis bøker bør bestilles, sjekkes med Lene. 
d. Sjekke med Vigdis om de ha plass til litt av utstyret 
e. Sjekke med Lene og Geir med antall sløyfer til Open Show 
f. Årets smellerhund, kåre den Grethe sjekker reglement 
g. Ras, Geir skal hjelpe oss 
h. Forslag neste terrierblad 

i. Smeller 
ii. Trimmetreff og sosiale sammenkomster 

iii. Årsmøte 
i. Områder for representanter, ny inndeling? 

 

Første styremøte er gjennomført og fokus var å få en oversikt over styrets oppgaver og formål. På 
neste møte vil vi gå mer detaljert inn i enkelte av oppgavene som skal gjøres nå på våren. 

 

Neste møte dato 28.03 kl 20.00, Anita setter opp forslag til agenda 

 


