
REFERAT                                    
STYREMØTE NR.  2/2014 
Tirsdag 4. mars kl. 18.30 

 

Hos Helene, Iduns vei 12  
1472 Fjellhamar 

 
Til stede: 

Helene Amlie 
Vivi Christiansen 

Reidar Førre-Larsen 
Liv-Berit Gundersgaard 

Torgunn Haug på Skype 
Oddbjørn Sæther 

 
Forfall: Aud Jacobsen, Marte Hermanrud, Magne Hovde 

      
Fra Vivi Christiansen 

Sak nr. Tema 

14/14 Godkjenning av forrige referat – godkjent 
 

15/14 
 

Gjennomgang økonomi  pr. 4.04.14 ca. kr. 42.000,- 
 

16/14 
 

Oppsummering NTKs samarbeidsmøte 15.-16.2 
Helene og Reidar + Marte (for hovedstyret) deltok på samarbeidsmøtet på 
Mastemyr: Saker som ble gjennomgått var bl.a. RAS, aktiviteter, økonomi og 
praktiske rutiner, retningslinjer og lover, Terrierbladet (rutiner for levering av 
stoff, redaksjonelle retningslinjer), websidene (mest teknisk), 
medlemssystemet/Dogweb. Mye nyttig informasjon, bra stemning samt god 
og hyggelig middag.  

 

17/14 
 

Status medlemsliste 
98 medlemmer. Med bortfall av rasekontingent er lista automatisk generert 
fra NKK Dogweb koblet til hvilken hund man eier. Det betyr at alle som ikke 
har airedale for tiden, som har hund med annen eier (omplassert, ikke 
omregistrert, eid av ektefelle etc) eller som av andre grunner ikke er 
registrert med airedale, faller ut av medlemslista selv om de er fullt 
betalende medlemmer og ønsker å være tilknyttet rasegruppa. Vi har også 
avdekket rene feil (f.eks på grunn av feilstavet navn på hunden). Dette er 
vanskelig å kontrollere, men medlemmene som nå er falt ut bør sjekkes opp.   
 

 

18/14 
 

Trimme- og Aktivitetshelg 3.-4.5  
Opplegg med aktivitetsplan på hjemmesiden, Helene sender ut på mail/post 
Forslag til info med påmelding på nettet 
Instruktører (avhenger av påmeldinger) 
Påmeldingsfrist. 11.04. 
Man må bestille hytter selv – legge til link for reservasjon (Drammen 
Camping) – Helene spør om frist og gjør foreløpig reservasjon av 10 hytter. 
Spør:  
Feltsøk - Kristin Zahl Eriksen,  
Agility - Torild Frøberg  
Ringtrening - Richard Stenqvist,  
Torgunn sjekker opp ang. smellerkurs 
Pris for aktivitetshelgen kr. 800.- 

 



 
19/14 Open Show 16.8.18 

Dommer: Vi jobber videre på lista over kandidater, Helene spør. 
Kritikkskjemaer: Oddbjørn ser hva han har før vi bestiller  
Sted: Oslo kommune krever 1800 for hvert telt, avgift for kjøring, tillatelse fra 
Mattilsynet… Reidar sjekker om Huseby gård kan være et egnet alternativ til 
Ekeberg. 

 

20/15 Nesbyen – Vaffelbua 1.-3.8 
Trenger 15-20 hjelpere. Vaktliste må lages. 
Helene diskuterer avtalen med Inger.  
Vi ber Tone Sæther og Synnøve Kristoffersen om å lede planleggingen. 

 

21/14 
 

Trimmekurs 12.-13.10 + evt. andre 
– kommer tilbake senere 

 

22/14 
 

Oppdretterseminar 18.-19.10  
Hør med oppdretterne om de er interessert i eget opplegg for airedale på 
slutten av søndagen. 

 

23/14 
 

 

Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) 
Vi ber om utsatt dato, høre m Marte. 

 

24/14 
 

 

Opprettelse av FB-side for rasegruppen 
Opprette en informasjonsside, åpen gruppe. 

 

25/14 
 

 

Flere «Årets»-kåringer? 
Vi er åpne for flere kåringer enn utstilling dersom bekreftede resultater 
innrapporteres. Dagens Dogweb gjør det ikke mulig å overvåke på rase 
utover utstilling, man må inn på hver enkelt hund for å sjekke andre 
resultater. Inntil systemet blir bedre blir vi derfor avhengig av at aktuelle 
konkurranser meldes inn. 

 

26/14 
 

Eventuelt 
NTK trenger folk til å jobbe på Terrierspesialen 31. mai. 

 

27/14 
 

Neste møte tirsdag 1. april hos Helene 
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