
REFERAT 
STYREMØTE NR.  5/2013 

Onsdag 30. oktober 2013 kl. 18.30 
 

Hos Helene, Iduns vei 12  
1472 Fjellhamar 

 
Til stede: 

Helene Amlie 
Aud Jacobsen 

Oddbjørn Sæther 
Magne Hovde  

 
Forfall: 

Marte O. Hermanrud 
Vivi Christiansen 

Mona Hansen 
Klaus Heinz Hennig 
Eva Rustad Sletten 

      
Referent: Helene Amlie   

Sak nr. Tema 

50/13 Gjennomgang av forrige referat 
Ingen merknader. 

51/13 
 

Gjennomgang økonomi 
Kassebeholdning anslås til ca 50.000. Da er det tatt høyde for noen regninger fra 
Morokulien som gjenstår. 

 

52/13 
 

 

Oppsummering - trimmekurs høsten 2013  
Trimmekurs i høst har vært avholdt i Bergen, Finnskogen og Trøndelag. Vellykket, 
men går ikke i pluss. Prisen har ikke vært justert på lenge, økes fra 800 til 1000. 

 

53/13 
 

Planlagte aktiviteter 2014 
- Aktivitetshelg: Drammen Hundepark er leid 26.-27. april. Hallen kan deles inn i 
ulike avdelinger. Vi satser på trimmekurs, agility, feltsøk, og lydighet som 
aktiviteter. Overnatting på Drammen Camping. 
- Open Show: Samme helg som NKK/Bjerke, 16.-17.8. Haster med å finne 
dommer. 
- Trimmekurs høst: Finnskogen 11.-12 eller 18.-19. oktober. Sjekke med Reidar om 
han fortsatt vil være koordinator og instruktør. Mulig Bergen evt. andre også vil ha 
trimmekurs, men håper på å samle flest mulig i Drammen i april også fra andre 
kanter av landet. 

 

54/13 
 

Dogs4all 2013 – stand, raseparade 
Stand: Lage plakater. Sende ut forespørsel om flere vil være med å bemanne vår 
avdeling i NTK-standen. 
Raseparade: I tillegg til utstillingshunder, prøve å få med hunder som kan 
demonstrere rasens allsidighet (rundering o.l.) 

 

55/13 
 

Nesbyen - Vaffelbua 
Krever innsats fra 15-16 personer. Forutsetter at rasegruppen ikke beordres til 
andre oppdrag under arrangementet, at utgifter til bespisning av dommere dekkes 
(selvkost) og at det er klar fordeling mellom oss og Ulvehundklubben slik at det ikke 
blir konkurrerende salg i de to bodene (vafler/sveler).  

 

56/13 
 

Årsmøte 25. november 2013 (innkalling, årsberetning, valg etc) 
Helene lager innkalling med årsberetning, sendes ut 3. november. Sjekke om det 
trengs stemmesedler når det ikke er flere kandidater enn plasser i styret. 
Beretning/regnskap skal gå fra 1.10.12-30.9.13. Oddbjørn ferdigstiller regnskapet 
nå og tar kontakt med revisor. 

 



 
 

57/13 
 

Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)  
Det blir møte i NKKs lokaler 11.11. Helene sender ut invitasjon. Aud og Helene 
ordner kaker. Kaffetrakter medbringes (Helene). 

 
 

58/13 
 

 

Terrierbladet/Årbok 
TB 4/13 har frist 1. november. Innhold: Rapporter fra tre trimmekurs, runderings-
kurs (Aud), planer 2013, nye champions, liste Årets airedale.  
Årbok: Avhenger at vi planlegger fra starten av året og jobber systematisk med å 
samle stoff. Neppe en overkommelig oppgave fra nyåret 2014, utsettes derfor til 
neste år. 

 

59/13 
 

 

Hjemmesiden på norskterrierklub.no 
Intet nytt ift. funksjonalitet/brukervennlighet, oppdateres med nødvendig 
informasjon.   

 

60/13 
 

Eventuelt 
 

61/13 
 

Neste møte 
Blir med nytt styre, avtales etter årsmøtet. 
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