
Referat fra Styremøte Norsk Terrierklub avd. Trøndelag, 08.03.21, kl 19, 
Nettmøte 

 

Tilstede: Atle B, Nina, Wibeke, Grethe, Christine, Janne, Karen og Tryggve 

Forfall: Ole 

 

1/21 Konstituering av nytt styre, etter årsmøtet. 

Christine, nestleder 

Grethe, kasserer 

Janne, FB side, terrierbladet og hjemmesiden 

Tryggve, sekretær 

Disse 4 ble enstemming valgt. 

2/21 Styresamling for nytt og avgått styre, 10.april i Messebygget på 
Midtsand. 

Sosial sammenkomst med mat og drikke. Gaver til avgåtte styremedlemmer. 

3/21 Hovedutstillingen 

           Vi satser på å få arrangert hovedutstillingen i år. En god del er på plass. 

Atle har funnet fin plass i Granåsen 

Karen har funnet 2 dommere. (Muligens en ekstra ring og dommer, kun for 
valper.) 

Torbjørn som utstillingsleder 

2 ringsekretærer ok 

1 skriver ok, mangler 1 

Christine ordner med å annonsere og sende ut. Må også legges ut på 
Dogweb. 

Fortsatt usikkert hvordan sommeren blir, med tanke på Corona og tillatt antall 
deltakere. 



P-vakter, sonevakter, dovakter osv, evt servering får vi ta ved en senere 
anledning. 

4/21 Vestnes utstillingen 

NTKT har ansvaret for utstillingen på Vestnes den ene dagen. Torbjørn blir 
utstillingsleder. 

Vi skal ha P-vakter, sonevakter og evt.personell i kiosk. I dialog med hoved 
styret om dette. 

Håper at så mange som mulig vil være med å hjelpe til, og vi må prøve å få en 
oversikt 

           over hvor mange som reiser til Vestnes. 

           5/21 Diverse 

           - I-padene er hentet tilbake fra utlån. 

           - Passord og brukernavn til div. har vi fått overlevert 

 - Terrierbanen trenger en oppfriskning før sessongstart. Blandt annet få 
fjernet gammel fryser og kjøleskap som ligger utenfor bua. Atle og Tryggve tar 
denne jobben. 

- Gå igjennom rosetter / premier og evt bestille til både Hovedutstilling og 
Vestnes. 

- Planlegge ringtreninger på banen, terrierturer og sammenkomster for 
sessongen. Karen setter opp 1 ringtrening før utstillingen på Sunndalsøra, og 
så en plan videre for vår og sommer. 

- Arbeidsfordeling i styret utsendt pr mail til styret i dag. 

- Vi satser på å arrangere et valpeshow til høsten i Messebygget. 

            Møtet ble avsluttet kl 2000 

 

            Referent 

            Tryggve Selvåg 
 


