
NTK-AGDER - Styremøte  

March 6, 2019 

Tilstedet: 

 

 

 

Merethe Næss, Kristin Hakli, Marita Henden, Siv Larsen, Rita Boe 

Jacobsen . Jørn 

Frafall: Dorthe Lundell 

 

Neste møte: På anicura onsdag den 03.04.2019 kl. 19.00 

___________________ __________________________________________________________ 

  

15-19 Utstillingen i mars – hvor langt er vi kommet? 

 Oppdatert liste ligger ved som vedlegg til de som skal ha vedlegget 

 Vi ønsker å bruke kun en mail i fbm. Ntk-agder. Vi ordner tilgang til 

agder@norskterrierklubb.no til leder og sekretær. 

16-19  Utstilling i august med Leonbergerklubben – søndag 25.08 har ntk utstillingen. 

 Vi legger ut informasjon så fort vi vet noe. 

 Leder for styret og leder for aktivitetskomiteen har hovedkontakten med 

samarbeidsklubb. 

17-19  Raserepresentant for brasiliansk terrier 

 Sak sendt videre til ntk-sentralt 

 

18-19 Spørsmål angående hvem som skal betale på treningene i vår regi? 

 Styret vedtatt nye retningslinjer for kurs- og treningsholdere 

 

19-19 Hva skjer med treningshi  

 Avventer svar fra nkk/ntk sentralt – purrer på svar 

 

20-19 Registrering av kjente genfeil i nkk – hvordan går vi frem for å få registrere om en 

er mps fri hos brasiliansk terriere? 

 Vært i kontakt med nkk om hvordan vi går frem. Dette måtte ntk sentralt søke om å få 

registrere i dogweb hos nkk. 

 Sak sendt ntk sentralt. Avventer svar. 

 

21-19  Sosial samvær med konkurranse 

 Bronsemerket – Dorthe dommer, og sosial samling på kvelden 25.05.19, uoffisiell 

rallycup søndag 26.05.19 – KONSMO PARKEN – siv hører med konsmo parken. 

 Konsmoparken vel syntes det var flott vi ønsket å bruke området. Vi ble oppfordret å 

ta kontakt med kommunen. 

 Vi har oppfordret medlemmer til å finne treningsplasser i hele agder for å gi ett så 

bredt mulig tilbud til våre medlemmer. Ingen plasser innkommet til aktivitetskomiteen. 

 

22-19 Eventuelt 

1. Å legge til medlemmer i de ulike komiteene. 

 styret ønsker retningslinjer og sak tas opp på neste styremøte. 

 

mailto:agder@norskterrierklubb.no


 

2. Betaling til skrivere og ringsekretær  

o Informasjon mottat av styret 

3. Betaling til dommere  

o Informasjon mottat av styret 

4. ønske om å legge ut referatene som er nettvennlige på nettsiden vår. 

o Vi legger ut referat fra 2019 på hjemmesiden vår. 

5. vi må ta opp hva vi skal skrive til terrierbladet innen utgang av april. 

 

 

 

 

 

 

 

 


