
 
Det innkalles herved til årsmøte i  

Rasegruppe Cairn Terrier 
Lørdag 16.11.2013 kl 17.00,  

Lindeberg Fus Barnehage, Frogner 
 

Adresse: Lindeberg Fus barnehage 
Farexvegen 6, 2016 Frogner 

 
 

DAGSORDEN 
 

1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et 
tellekorps på minst 3 personer. 

2. Årsberetning  
3. Regnskap med revisors beretning 
4. Innkomne saker/saker fra styret 
5. Planer for 2014 
6. Valg  

- Valg av leder 
- Valg av styremedlemmer 
- Valg av varamedlemmer 
- Valg av medlemmer til valgkomiteen 

 
 
Punkt 1 – Valg av møteleder, referent, tellekorps 
2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et tellekorps på minst 3 personer. 
 
Punkt 2 – Årsberetning  
Styret 
Etter valget på årsmøtet 24. november 2012 innordnet styret seg på første styremøte 12 januar 
2013 seg slik: 
 
Leder  : Torbjørn Stormoen 
Nestleder : Camilla M. Bakk 
Sekretær : Helén S. Solbakken 
Styremedlem : Hans Røste 
Styremedlem : Lene. L Andersen 
Vara  : Gunn M. Bråten 
Vara  : Tone Kristiansen    
 
Grunnet personlige årsaker trakk leder; Torbjørn Stormoen, nestleder; Camilla M. Bakk og 
styremedlem; Hans Røste seg fra styret i februar 2013. Det førte til at styret ble seende slik ut: 
 
Leder  :  
Nestleder :  
Sekretær : Helén S. Solbakken 
Styremedlem :  
Styremedlem : Lene. L. Andersen 
Vara  : Gunn M. Bråten 



Vara  : Tone Kristiansen 
 
Den avgjørelsen ble gjort i samråd med hovedstyret i NTK. Styret samarbeidet, og fordelte de 
ulike oppgavene seg imellom. 
 
Andre verv: 
Revisor  : Line Kjersti Venedik 
Valpeformidler : Ruth S. Rolstad  
 
Følgende distriktsrepresentanter har representert RCT: 
Troms         :Tone Kristiansen 
Nordland        :Heidi Midtsand 
Trøndelag        :Lise Stormoen 
Møre og Romsdal       :Anette Gussiås  
Hordaland        :Tord Halsør 
Rogaland        :Tone Terese Hatleskog 
Østlandet (Akershus, Østfold, Hedmark, Oslo og Oppland)  :Elisabeth Røen 
Østlandet (Vestfold, Telemark og Agder fylkene)   :Ann Lisbeth H. Kittilsen  
 
Valgkomité 
Valgkomitéen har bestått av: 
Anne-Lise Frankplads 
Geir Stuldalen 
 
Medlemstall 
Medlemmer pr. 09.10.2013 : 481 
 
Møter 
Styret hadde sitt første styremøte 12 januar i Trondheim, på dette møtet var Torbjørn 
Stormoen, Camilla Bakk, Hans Røste, Helén S. Solbakken og Gunn M. Bråten tilstede. Etter 
hendelsene i februar 2013 har sittende styret har hatt et styremøte via telefon, og hatt syv 
telefon/skype møter utenfor dette. Styret har også hatt jevnlig kontakt via mail. På grunn av 
de store avstandene, og ønsket om ikke å bruke mye penger på reiseutgifter, har styret kun 
vært samlet på første møtet i januar. 
 
Medlemsmøter 
Styret har avholdt et medlemsmøte, på Merket lørdag 21 september. 
 
Sommer Open/Høst Open 
Sommer Open ble avholdt i Sandefjord helgen 31 mai – 2 juni. Lørdagen etter NKK 
Drammen, ble det arrangert sosial samling. Ettermiddagen startet med grilling, og så holdt 
Hege fra Lykkelig Hund et foredrag som omhandlet bruk av sele/hals bånd, betydningen av 
massasje for hund, muskler og hundens anatomi. Etter dette var det loddsalg med utlodning.  
 
Søndagen var det utstilling med dommer Lotte Thomsen, Kennel Nordcairn, og 
pauseunderholdning fra Elin Furuholdt og Leah. Til slutt deltes det ut vandrepremier, og 
premier- og diplomer til de ulike cairnene på Cairn-toppen 2012 (AG: årets ag-cairn, LP: årets 
lp-cairn, UTS: årets cairn, årets veteran, årets oppdretter 1-3, og årets cairn 1-5 hanner- og 
tisper). 
 



 
Høst Open ble avholdt på Merket helgen 20-22 september.  
Lørdagen var det utstilling med dommer Ewa Söderwall, kennel Tribuns, medlemsmøte og 
sosial samling på kvelden med utdeling av vandrepremier, loddsalg og utlodning. Søndagen 
holdt Elin Furuholdt et foredrag hvor tema var LP, og avsluttet med en oppvisning av ulike 
øvelser, momenter og triks Leah kan.  
 
Medlemsbladet 
Terrierbladet kommer ut fire ganger i året, gruppen har avholdt frister for innlevering til 
manus. Medlemmer har blitt oppfordret til å sende inn innlegg. 
 
Deltagelse/kurs møter 
Gunn M. Bråten og Helén Solbakken deltok på møte med NTK vedrørende hvordan ting 
ligger an økonomisk, at rasegrupper ikke skulle legges ned og RAS (rasespesifikk 
avlsstrategi) 19.03.2013. 
 
Trimmekurs, agility– ring– og lydighetstrening 
Det ble avholdt et av Elisabeth Røen i sammenheng med fjorårets jubileumsfeiring. Dette er 
ført som en del av årets regnskap. 
 
Turer 
Det ble avholdt tur til Merket 20-22 september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Punkt 3 - Regnskap med revisors beretning 

        RESULTATREGNSKAP RCT PR. 30.09.13 
    

        
        INNTEKTER 

  
2013 

 
2012 

  Medlemmer 
  

10 500,00 
 

51 210,00 
  Abonnenter/Annonser 

 
185,00 

 
7 958,00 

  Kaffe/loddsalg  
 

0,00 
 

755,00 
  Renter 

  
1 249,81 

 
4 745,43 

  Varesalg 
  

761,53 
 

3 340,90 
  Porto 

  
271,00 

 
326,00 

  Openshow 2013 (2012) 
 

8 207,00 
 

0,00 
  Høst'Open 2013 (2012) 

 
0,00 

 
4 125,00 

  Valpeformidling 
 

5 000,00 
 

5 050,00 
  Trimmekurs 

  
1 600,00 

 
17 600,00 

  Diverse/drift 
  

0,00 
 

2 007,60 
  NTK tilskudd synposium 

 
6 000,00 

 
0,00 

  
        SUM 

  
33 774,34 

 
97 117,93 

  
        
        UTGIFTER 

       Cairn Nytt, trykking/utsendelse 21 048,65 
 

45 361,40 
  Internett 

  
140,00 

 
140,00 

  Møtelokaler 
  

2 500,00 
 

2 500,00 
  Varekjøp/trykking årbok 

 
0,00 

 
12 760,00 

  Porto 
  

1 792,27 
 

8 842,96 
  Drift/jubileumstilskudd 

 
5 903,71 

 
79 008,92 

  Reiseutg. styret 
 

10 502,65 
 

16 822,10 
  Openshow 2013 

 
9 927,74 

 
0,00 

  Høst'Open 2013 (2012) 
 

1 959,84 
 

7 506,00 
  Valpeformidling 

 
500,00 

 
500,00 

  Trimmekurs 
  

21 167,00 
 

13 094,87 
  Diverse 

  
0,00 

 
280,00 

  
        SUM 

  
75 441,86 

 
186 816,25 

  
        OVERSKUDD/UNDERSKUDD -41 667,52 

 
-89 698,32 

  
        
        
        BALANSE CTK PR. 30.09.13 

     
        Kasse 

  
0,50 

 
3 029,50 

 
115 158,08 

Brukskonto 
  

15 967,23 
 

18 662,66 
 

-41 667,52 
Høyrentekonto 

 
51 225,73 

 
79 602,16 

  



Varer 
  

6 297,10 
 

13 863,76 
  

         
 
 
 

Varelager  2012/2013 
 

          Varelager pr 30.09.12 
        

Artikkel 
 

Antal
l Stk. pris Pris totalt 

tilb.f
øt Uttak 

 

Rest- 
beholdn

ing 
30.09.1

3 
 

          
          Ølseider 

 
69 46,91 3236,79 

 
69 

 
0 0 

Vinglass 
 

16 39,00 624,00 
 

16 
 

0 0 
Cairn smykke 

 
1 236,00 236,00 

   
1 236 

Cairn veggdekor 1 272,80 272,80 
 

1 
 

0 0 
Cairn knaggrekker 2 334,80 669,60 

 
2 

 
0 0 

          
          
          "Kompis" 

 
7 139,70 977,90 

 
7 

 
0 0 

          
          
          Trimmevideo 

 
15 368,65 5529,75 

 
1 

 
14 5161,1 

          Knaggrekke 3 fig. 1 200,00 200,00 
 

1 
 

0 0 
Knaggrekke 1 fig. 11 180,00 1980,00 

 
6 

 
5 900 

Veggdekor 
 

1 136,92 136,92 
 

1 
 

0 0 

          
         

6297,1 
 



 
 
 
 
 
 



Punkt 4 - Innkomne saker/saker fra styret 
 
Sak 1 (fra styret) 
Årboka skal heretter lages i elektronisk form og legges ut på rasegruppen Cairn sin side. Det 
vil redusere utgiftene i forbindelse med produksjon og distribusjon men sørge for at vi er i 
stand til å beholde denne trivelige tradisjonen.  
 
Sak 2 (fra styret) 
Regler for Årets norskeide Blodspor-Cairn og Årets ferskspor-Cairn 
Forslag til utregning:  

Poengberegning for årets norskeide Blodspor-Cairn 
1. Premie M/ HP (særdeles godt utført sporarbeid). = 5p 
1. Premie (meget godt utført sporarbeid med bare små feil) = 3p 
2. Premie (godt utført sporarbeid). = 2p 
3. Premie (brukbart utført sporarbeid). = 1p 
 
Tilegg hvis prøven er ordinær = 2p 
Tilegg hvis championat = 10p 
  
Man kan sende inn max 3 resultater.   
Hvis flere får samme poengsum så vinner den hund som har høyest premiering (eks 2x1pr på 
bevegelig = 6p. 1x1pr (bevegelig) + 1x3pr (ordinær) = 6p, men her vinner hund nr 1 siden den 
har 2x1pr). Hvis fortsatt likhet, så vinner den som hadde beste plasseringen på den ordinære 
blodsporsprøven.  

Poengberegning for årets norskeide Ferskspor-Cairn 
10. Poeng. M/ HP (særdeles godt sporarbeid).= 5p 
  9. poeng (særdeles godt sporarbeid med små feil) = 3p 
  8. poeng (meget godt sporarbeid). = 2p 
  7. poeng (godt sporarbeid).= 1p 
 
Tillegg hvis hunden blir godkjent ettersøkshund = 10p 
Offentlig godkjent ettersøkshund = 2p 
 
Man kan sende inn max 3 resultater. Hvis flere får samme poengsum så vinner den hund i 
tilegg har den beste blodsporsprøven.  
 
Sak 3 (fra Beate Kregnes Wingl) 
Cairn gruppen anbefaler å sjekke hunder som skal brukes i avl for hofteleddsdysplasi (HD) og 
patellaluksasjon. Det stilles per dags dato ikke krav til dette og er ei heller restriksjoner på avl 
av bærer av sykdomsgener. Rasegruppen vil dog ikke anbefale å avle på hunder med D- eller 
E-hofter. Er hunden diagnostisert med patellaluksasjon anbefales det å finne en partner som er 
patellaluksasjonsfri. 
 
En grundig helsesjekk vil være med på å dokumentere rasens helsestatus, og om noen år vil 
man kunne verifisere om dette er noe man må sette som krav til avlsdyr. 
 
På sikt ønskes det krav om kjent helsestatus på Cairn Terrier, men rasegruppen ønsker 
foreløpig ikke å sette restriksjoner i forhold til avl. 
 



 
Sak 4 (fra Kristin Løken) 
1. Jeg ser i TB at det etterlyses respons og deltakere på arrangementer her kommer to forslag 
til å øke interessen: 
- Rasegruppens styre bør gjøre noe for å få ut bedre informasjon til medlemmer. Folk vet 

faktisk ikke at det foregår arrangementer. Det er ikke alle som er med i facebookgrupper 
og det er ikke alle som er inne og sjekker nettsidene jevnlig. Terrierbladet kommer også 
altfor sjeldent og har lang trykketid. Bedre informasjon kan for eksempel være fellesmail 
i form av Nyhetsbrev, postutsendelser ved større arrangementer evt opprette et 
arrangement på facebook. Sistnevnte krever jo da at man må få ale medlemmer inn i en 
gruppe, noe som kan være vanskelig. 

- Andre typer arrangementer. Open Show er ganske marginalt i forhold til den totale 
medlemsmassen. Den vanlige cairn eier driver ikke med utstilling, selv om de fleste synes 
det er flott å se å. Som eksempel på et bra arrangement kan nevnes Airedale terrier 
gruppas Morokulien treff i sommer, et samarbeid med Svenske Airedale terrier klubben. 
2 dager med forskjellige aktiviteter som lydighet med konkurranse, bruksaktivteter og 
trimming og 2 dager med Open Show. Andre aktivitetsforslag kan være 
hverdagslydighetskurs, miljø og toleranse kurs, rallylydighet, agility, spor… og 
selvfølgelig – trimmekurs. 

 
2. 
 - For noen år siden ble det satt i gang en Helseundersøkelse med mål å kartlegge Cairn 
Terrierens fysiske og mentale helse. Undersøkelsen fikk ikke nok svar til å kunne brukes.. 
foreslår at man setter i gang med en ny undersøkelse og oppnevner en person som ansvarlig. 
Her og er det mye og tidlig informasjon viktig. 
 
Punkt 5 - Planer for 2014 
 

• RAS fullføres 
• Logo konkurranse avsluttes 
• Open Show/Høst Open 
• Høst Open avholdes på Merket i forbindelse med høstens fjelltur. Dato vil bli fastsatt 

av det nye styret ut fra terminlisten for utstillinger.  
• Lydighets– agility– ringtrening, trimmekurs 
• Aktuelle kurs annonseres på hjemmesiden etter hvert. 
• Medlemsmøter/samlinger 
• Det er planlagt min. et medlemsmøte. Dato vil bli annonsert på hjemmesiden.  
• Regler for årets Rallylydighet Cairn besluttes  
• 2 elektroniske utgaver av Cairn Nytt 
• Årsmøtet foreslås fastsatt til lørdag 15. november 2014 (gruppe 3 er på søndag). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punkt 6 - Valg 
Styret består av: 
Sekretær: Helén S. Solbakken (gjenstående 1år, ikke på valg) 
Styremedlem: Lene Løberg Andersen (gjenstående 1 år, ikke valg) 
Varamedlem: Tone Kristiansen (på valg) 
Varamedlem: Gunn Bråten (på valg) 
 
Valgkomitemedlem: Geir Stuldalen (på valg) 
Valgkomitemedlem: Anne-Lise Frankplads (gjenstående 1år, ikke på valg) 
 
Disse vervene er på valg; 
Leder (for 2 år) 
2 styremedlemmer (for 2 år) 
1 styremedlemmer (for 1 år) 
2 vara medlemmer (for 1 år) 
1 valgkomitemedlem (for 2 år) 
1 valgkomitemedlem (for 3år) 
 
Valgkomiteens innstillinger er som følger: 
Leder 2 år: Petter Kaaldstad     (valgkomiteens innstilling) 
Styremedlem 2 år: Heidi Sveia Ruud   (valgkomiteens innstilling) 
Styremedlem 2 år: Geir Stuldalen    (foreslått Ann Lisbeth Kittilsen) 
Styremedlem 1 år: Line Venedik    (valgkomiteens innstilling) 
Varamedlem 1år: Gunn Bråten   (valgkomiteens innstilling) 
Varamedlem 1år: Line Sandli    (valgkomiteens innstilling) 
 
Valgkomiteen 2år: Tord Halsør    (valgkomiteens innstilling) 
Valgkomiteen 3år: Ann Lisbeth Kittilsen  (valgkomiteens innstilling) 
 
Styrets forslag til revisor: Turid Johansen 
Styrets forslag til valpeformidler: Ruth S. Rolstad 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Stemmeseddel: Valg av leder for 2 år: 
 

Ø Petter Kaalstad 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Stemmeseddel: Valg av 2 styremedlemmer for 2 år: 
 

Ø Heidi Sveia Ruud    
Ø Geir Stuldalen     



 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Stemmeseddel: Valg av 1 styremedlemmer for 1 år: 
 

Ø Line Venedik 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Stemmeseddel: Valg av 2 varamedlem for 1 år: 
 

Ø Gunn M. Bråten 
Ø Line Sandli 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Stemmeseddel: Valg av medlem til valgkomiteen for 2 år: 
 

Ø Tord Halsør 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Stemmeseddel: Valg av medlem til valgkomiteen for 3 år: 
 

Ø Ann-Lisbeth Kittilsen 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte: 

Ø Valget skal skje skriftlig. 
Ø Øverst på hver stemmeseddel er angitt hvilket verv stemmeseddelen 

gjelder for. De foreslåtte kandidaters navn er ført opp på 
stemmesedlene. Du stryker de som du ikke ønsker valgt.  

Ø Stemmesedlene legges i en konvolutt merket ”STEMMESEDLER” 
som lukkes, som igjen legges i en ny konvolutt sammen med ditt navn 
og din adresse. 

Ø Forhåndsstemmen må være valgkomiteen i hende før årsmøtet og 
sendes til: 

Anne Lise Frankplads 
Leirudstubben 11, 2016 Frogner 

Postlagt senest 10.11.2013 
 
Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett.  
Dersom navnet ditt ikke er vedlagt, eller poststemplet etter satt dato, blir stemmesedlene 
forkastet. 



 
Styret  

 
 

Styremøte mandag 27.5.2013 

Sted: på Telefon 

Tilstede: Gunn Merethe Bråthen, Helén Synnøve Solbakken, Lene Løberg Andersen og 
Tone Kristiansen 

  

SAK 1/13 Årbok 

Årboka er nå i «pressa» og vi får kr 1000,- i rabatt fordi dette har tatt så lang tid. 
Dersom salget av boka går dårlig i år så vil styret vurdere å foreslå at neste utgave av 
årboken vil være elektronisk/web basert. Lene er i jevnlig kontakt med trykkeriet. 

Ansvar: Lene 

SAK 2/13 Oppdatering av resultater og web side 

Vi er litt på etterskudd når det gjelder oppdatering av resultater, men resultatene vil bli 
lagt inn. 

Når det gjelder oppdatering av «galleri» og «aktiviteter» så venter vi på svar i fra 
NTK.  Samme gjelder det å få på plass undersider med LP, AG etc. Helén purrer på 
NTK. 

Ansvar: Helén 

SAK 3/13 Sommer Open 

Alle detaljer er på plass og vi har kommet særdeles heldig ut på utgiftssiden. Kun 
bestilling av rosetter, reiseutgifter på dommer og noen få små utgifter. Slekt og venner 
blir galant misbrukt og man har belaget seg på lån av utstyr, blant annet hundeklubben i 
Sandefjord har vært veldig velvillig. Det blir lodd salg på Lørdagen, og salg av drikke, 
kaker og vafler på søndagen, i håp om litt inntekt. Helén er primus motor, og full 
kontroll. 

Ansvar: Helén og Gunn 

SAK 4/13 Overta lager fra Karin Leverton 

Helén og Gunn tar kontakt med Karin og sørger for å gå igjennom lageret som Karin 
har. Viktige papirer bør vurderes lagret elektronisk. 

Ansvar: Helén og Gunn 



SAK 5/13 Logo konkurranse 

Vi har en gammel logo og det vil bli utlyst en logo konkurranse. Konkurranse vil bli 
reklamert i NTK bladet, Facebook, hjemmesiden vår og via våre 
Distriktsrepresentanter. Helén legger ut på hjemmeside og FB, alt er allerede sendt inn 
og klart og kommer i førstkommende Terrierblad. 

Ansvar: Helén 

SAK 6/13 Rasespesifikke avelstrategi RAS 

NKK har det overordnede ansvaret for hundeavl og hunderaser i Norge, men 
forvaltningen av den enkelte rase er delegert til de respektive medlemsklubbene. 

Prosessen er i gang. Gruppen består av Geir Stuldalen, Halvor Sigfridstad, Helén S. 
Solbakken, Øyvind og Line Venedik. Områdene temperament og bruksegenskaper 
jobber Margrethe Thømt med. Oppgavene er fordelt og det settes jevnlig frister for 
innlevering. Foreløpig ser det ut som gruppen vil be om møte om RAS med NTK, som 
NTK tidligere har nevnt kan skje om det blir vanskelig, og mange spørsmål. 

Ansvar: Helén 

SAK 7/13 Trimmekurs og DS 

Styret har besluttet å justere opp prisene for trimmekurs. Styrets klare oppfatning er at 
alle kurs i regi av klubben skal ha et budsjett som går i null eller i pluss. Priser for 
trimmekurs er satt til: 

Medlemmer       Kr 1000,- 

Ikke medlem      kr 1200,- 

Observatører   kr   400,- 

  

Hvis DS ønsker å arrangere en aktivitet så send gjerne en mail til Helén S. Solbakken 
(triara@hotmail.com) slik at vi sende det inn til terrierbladet. Fristene for terrierbladet 
er 1.august og 1.november 2013. 

  

Videre så oppfordrer styret DS`ene til å være kreative i forhold til aktiviteter og sosialt 
samvær i distriktene. Lene sender ut informasjon og en oppfordring til DS. 

  

Ansvar: Lene 

SAK 8/13 Facebook 



Styret diskuterte hvorvidt det burde gjøres endringer på raseklubbens gruppe på 
facebook. Ingen endringer besluttet, gruppen vil fortsatt satt være lukket, men søkbar, 
og blir stående slik det er i dag. Medlemmer kan legge til/foreslå nye medlemmer, og 
nye som ønsker være med kan søke om det, men styret er de som legger til dem 
offisielt. Alle blir da lagt til. 

  

Ansvar: Lene, Tone, Gunn og Helén 

SAK 9/13 Cairn Nytt 

Styret har ikke kapasitet til å få en produsert en utgave av Cairn Nytt. Men vil prøve å 
lage en elektronisk utgave for å begrense utgiftene. Dersom noen kan være interessert å 
hjelpe til så oppfordres de å ta kontakt med styret. 

  

Når det gjelder årsmøte og stemmesedler så vil det bli det bli lagt ut på websiden vår. 
Melding til medlemmene vil bli gitt via NTK bladet, Facebook og via DS. 

Ansvar: Lene, Gunn, Tone og Helén 

  

SAK 10/13 Symposium 

Det er bestemt at to personer for lov til å dra, disse er Helén Solbakken og Mairi 
McNeill. Det er søkt om støtte hos NTK men vi har så langt ikke mottatt noen svar. 
Styret er enige om at vi hjelper til økonomisk, men venter med å beslutte en sum til vi 
har hørt fra NTK. Om svare trekker ut, vil Helén purre på NTK. 

Ansvar: Helén 

SAK 11/13 Sommer Open 2013 

Styret har fått forespørsel fra Vestlandet om de kan ha det, styret er positive til dette. I 
samtaler med Tord, blir det litt tidligere enn før, Open Showet blir lagt til helgen det er 
NKK Bergen. 

Ansvar: Lene, Gunn, 
Tone og Helén, i 
samarbeid med 
Vestlandet. 

  

  

SAK 12/13 Cairn-kalender 2014 



Styret skal lage en kalender med Cairn bilder for året 2014, medlemmer oppfordres til å 
sende inn bilder, alle type cairn bilder. Blir det mer enn 12 som kommer inn blir det 
loddtrekning. Styret har vedtatt at på grunn av den økonomiske situasjonen må man 
forhåndsbestille disse, styret ønsker ikke sitte med lager på kalendere. Styret håper at 
kalenderen skal være ferdig så fort som mulig. Info til medlemmer om innsending av 
bilde vil komme forløpende. Pris er foreløpig estimert til 250kr per kalender. 

Ansvar: Gunn, Lene, Tone og Helén 

SAK 13/13 Årsmøtet - lokale 

Årsmøtet vil bli holdt lørdag 16 November, etter Dogs4All. Møtet vil ikke bli holdt på 
samme sted som i fjord, Gunn skal finne et nytt lokale som er i samme avstand, men 
rimeligere. Informasjon om dette vil komme ut i god tid. 

Ansvar: Gunn 

  

SAK 14/13 Neste styremøte 

Ingen konkret dato satt for neste styremøtet, men styret bør møtes ila august måned. 
Styret holder jevnlig kontakt via mail. Det er også ønskelig at alle i styret stiller på 
Dogs4All. 

  

Referent: Tone Kristiansen 

  

  

  

  

Referat styremøtet NTK Rasegruppe Cairn 

12 Januar 2013, Quality Hotell Augustin Trondheim 

  

 - Til stede; Torbjørn Stormoen, Camilla Mitdhjell Bakk, Gunn Merethe Bråthen, 
Hans André Røste og Helén Synnøve Solbakken 

- Fraværende; Lene Løberg Andersen og Tone Kristiansen 

  



1.     Konstituering av styret 

Leder; Torbjørn Stormoen 

Nestleder: Camilla M. Bakk 

Sekretær: Helén S. Solbakken 

Styremedlem: Hans A. Røste 

Styremedlem: Lene L- Andersen 

Vara: Gunn M. Bråthen 

Vara: Tone Kristiansen 

  

2.     Årsplan 2013 

Leder sender dette inn til NTK innen fristen 

  

3.     Open show 

Open Show Sommer 2013 

Styret har vedtatt at dette blir helgen 5-7 juli i Trondheim. Cairn Terrier avdeling 
Trøndelag sammen med NTK avdeling Trøndelag er ansvarlig for dette. Lørdag 6 juli er 
det NKK i Trøndelag, mens under NKT utstillingen søndag 7 juli vil gruppen ha eget 
opplegg. Sommershowet vil ha samme oppsett som i fjord i Drammen, Cairn vi ha ringen 
for seg selv etter de andre rasene er ferdige (ser ikke ut til at vi får egen ring som i 
Drammen). Cairn gruppen vil da ha sitt eget opplegg, på samme måte som forrige open 
show. 

  

Camilla (nestleder) har fått i oppgave og finne en plass i området Cairn gruppen kan 
samles og ha en sosial sammenkomst, hvor vi kan både leie hytte og ha med 
bobil/campingvogn. Styret har vedtatt at styret står for grill og grillkull, mens 
medlemmene selv tar med drikke og mat. Nærmere informasjon om hvor styret har 
kommet frem til vi skal samles vil komme snarest. 

  

Høst Open 

Styret har vedtatt at dette vil bli på Venabu, første helgen i September (6-8 september). 
Dette er vedtatt slik at medlemmer kan kombinere det med en utstilling på søndagen på 



Hundorp. Hans og Gunn sjekker opp hvor vi kan bo i området, og gir beskjed tilbake til 
styret innen 1 februar. Camilla tar kontakt med Gudbrandsdal hundeklubb ang hvem de vil 
bruke som dommer, Gunn og Hans tar da kontakt med dommeren og hører om han vil 
dømme for oss på Lørdagen.  

  

4.     Kasserer rollen 

På grunnlag av at ingen i styret innehar noen form for økonomi utdannelse har styret 
vedtatt at Karin Leverton (som har sagt seg villig) skal ha denne rollen. 

  

  

5.     Økonomi 

Etter årsslutt: 

-       Brukskonto; 6 131 kr 

-       Høyrente: 51 225 kr 

  

Cairn gruppen får per i dag for de 100 første medlemmene 100 kr, medlemmer over dette 
får gruppen 30 kr per medlem. Dette er på grunn av medlemmer nå ikke betaler direkte 
inntil gruppen, man betaler nå direkte inn til NTK, det er da mindre å betale for 
medlemmene i året. Dette fører også til at gruppen får mindre penger inn, men igjen som 
vil nevnes nedenfor under eget punkt minsker vi våre utgifter også. Dette er på grunnlag 
av vi ikke lenger har Cairn Terrier blad. Nå brukes NTK bladet. 

  

6.     Resultat ansvarlig 

Noen av resultatene fra årets bragder er lagt ut. På grunnlag av manglende pairer og noe 
tall er dessverre ikke alt i orden. Karin Leverton tar seg av dette fortløpende. 

  

Styret har vedtatt at Helén S. Solbakken (sekretær) skal være web ansvarlig ( facebook, 
hjemmesiden vår og resultatansvarlig). Helén vil få tilsendt alle papirer fra NKK, legger 
dette ut på hjemmesiden. Medlemmer oppfordres til å sende inn informasjon til 
sekretæren på hennes mail (triara@hotmail.com), hun vil da legge dette ut snarest. Så 
lenge dette er en uoffisiell poengberegning vil det stå; uoffisiell ,bak sted og dato. Når hun 
har mottatt papirene fra NKK og sjekket dette opp med hva som ligger ute vil dette 
forandres til; Offisiell, resultater fra NKK. 



  

7.     Valpeformidler 

Styre har vedtatt av distriktsrepresentantene er nå ansvarlig for dette i sitt distrikt. Ved 
eventuelle spørsmål oppfordres man å kontakte distriktsrepresentanten eller noen i styret 
for mer informasjon. 

  

Oppdrettere som vil ha informasjonen om valper ut på siden bes melde dette inn via NTK. 

  

Styret har delt Østlandet og Sørlandet i to, Vestfold, Telemark og Agder fylkene er en del, 
mens den andre er; Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Informasjon om hvem 
dette blir, vil komme fortløpende, Helén jobber med saken i sitt område, Hans og Gunn 
jobber med det i sitt område.. Styret oppfordrer om noen ønsker å melde seg for Stavanger 
området. 

  

8.     Varelager. 

Vara Gunn M. Bråthen tar seg av dette. Hun tar selv kontakt med Truls Krogh, avtaler når 
det skal hentes og tar ny opptelling av hva vi har, og melder dette inn til styret. 

  

9.     Symposium 

På grunnlag av gruppens økonomiske status avventer styret vedtak her. Leder har sendt 
mail til hovedstyret (NTK) om mulig dekking av utgifter til å reise over. 

  

10.     Terrierbladet 

Styret har vedtatt dette er sekretær ansvarlig for. Medlemmer oppfordres sende innlegg til 
henne på mail. Styre opplyser medlemma om at 1 februar er frist for neste blad. Styre 
opplyser videre om de resterende fristene for året; 1 mai, 1. August og 1 november. 

  

      11.      Årsmøte 2013 

Styre har vedtatt at dette vil skje med Cairn Nytt, dette bladet vil komme ut en gang i året. 
En juleutgave, med innkallelse og stemmeseddel for årsmøtet. 

  



Styret har videre blitt enige om at styremøtet vil holdes hjemme hos Gunn M. Bråthen, 
lørdag 16 November etter utstillingen på Dogs 4 All. Nærmere informasjon om dette vil 
komme i Cairn Terrierbladet (juleutgaven). 

  

12.     Neste styremøtet 

Styret har vedtatt å møtes minimum to ganger i året. Dog det ser ut til at styret får møttes 
mer en dette (Sommer open, Høst Open og før årsmøtet). Ingen konkret dato satt for neste 
styremøtet. 

Referent: Helén Synnøve Solbakken 

 


