Innkalling til årsmøte 2021
Torsdag 24. Mars kl. 18:00 på Teams.
Alle som vil delta må melde seg på styremail styret@nttk.no.
Husk legg ved e-post du vil ha innkallingen sendt til.
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, 3 medlemmer til
digitalt tellekorps, referent, 2 medlemmer
til underskriving av digital protokoll
3. Årsberetninger
4. Regnskap med revisjonsberetning

5.
6.
7.
8.
9.

Kontingentfastsettelse
Budsjettforslag 2021
Aktivitetsplan 2022
Innkomne saker/forslag
Valg
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- Utstillingskomiteens årsberetning,
- Oppdretterfourms årsberetning,

Årsberetning 2021
Styret i Norsk Tibetansk Terrier Klubb har i perioden fra siste årsmøtet bestått av:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Rita Rognli Theodorsen
Anne Dorte Halberg
Birgitte Edvardsen
Monica Williksen
Kari Anna Kobro
Maren Espedal
Eva Hystad

Styret har i 2021 avholdt 8 styremøter og behandlet 40 saker. Referatene er lagt ut på
hjemmesiden til NTTK. Nestleder har fungert som sekretær i perioden.
Møtene i begge styrene har foregått på Messenger.
Styret har deltatt aktivt i Raseklubbenes Felles Allianse - RFA. Dette gir oss nødvendig
innsikt, hjelp og mulighet for påvirkning i saker som angår samarbeidende klubber og NKK.
Det var hyppig kontakt i forbindelse med forslaget fra NKK om kraftig kontingent økning. Noe
vi skal være fornøyde med ble forhindret. I 2021 ble det arrangert ekstraordinær RS for å
gjennomføre valg av nye medlemmer til RS
Lovene som ble godkjent på forrige årsmøte er godkjent av NKK.
Styret har også fått bekreftet fra NKK at aktivitetsnivået til TT i Rasevelgeren til NKK er
endret fra lav til middels.
Utstillings- og aktivitetskomiteen fortjener en ekstra takk for den utfordrende jobben de har
utført.
Klubben fylte 40 år 2021. Feiringen ble litt annerledes enn først planlagt på grunn av korona
og dårlig værmelding. Dommeren fra Nepal kunne dessverre ikke komme og det ble meldt
kraftig regn den helgen. Utstilling ute i øs pøs var ikke noe alternativ, så komiteen fikk ordnet
med et idrettshus. Det ble et vellykket arrangement og hyggelig feiring om kvelden.
Utstillingen i Trondheim (Melhus) ble avlyst på grunn av korona. Styret har søkt Melhus
kommune om å fa dekning for noen av utgiftene siden det i ettertid er stilt spørsmål om det
var nødvendig å avlyse.
Utstilling- og aktivitetskomiteen viste at de kunne hive seg rundt og få tak i alternativt lokaler.
Det ble et flott arrangement, all ære og stor takk til utstillings- og aktivitetskomiteen
NTTK leier lagerlokaler på Kongsberg og i nærheten av Trondheim for å ta vare på utstyret
klubben eier.
Styret har utarbeidet retningslinjer og et elektronisk skjema for reiseregninger,
Samarbeidet i styret har vært godt og alle deltar i debattene. Arbeidsoppgavene er jevnt
fordelt.
Styret NTTK

Avlsveiledningens årsberetning 2021
Leder: Maria Brunell
Medlemmer: Wibeche Skaslien og Rebecca Nygård Mossige
Avlsveiledningen (AV) har bestått av Rebecca, Wibeche og undertegnende hele året. Vi har ikke avholdt
noen skype-møter, men behandlet saker og hatt dialog gjennom en gruppesamtale på messenger. Vi har
god dialog innad i AV, hvor vi enkelt finner løsninger på ulike saker som dukker opp.
I året som har gått, har vi besvart innkommen mail, fulgt med og rapportert til styret angående avl på TT i
Norge. Vi har også samarbeidet løpende med oppdretterforumet og lagt stor vekt på fremmede forslag.
AV har behandlet 5 ulike saker i løpet av året. Deriblant er vi i gang med å behandle den andre søknaden
om å bruke en hannhund med flere avkom enn 30, en søknad som vi har mottatt direkte fra oppdretter og
ikke via NKK – dette setter vi selvfølgelig pris på. LTV har vært en stor sak på agendaen, der vi både har hatt
kontakt med NKK ang registrering, fremmet ønske om et Nordisk samarbeid med Finland, Sverige og
Danmark, samt skrevet et infoskriv til både web og tibetaner’n. Dog har vi ikke fått inn informasjon om
noen nye individer med denne tilstanden og har dermed, fremdeles, kun ett innrapportert tilfelle.
I samarbeid med Inger Johannessen og Hanne Mathiasen, har Maria skrevet et oppdatert skriv om den
Tibetanske Terrieren i Norge til Hanne sin reviderte utgave av boken ‘Tibetan Terriers – the little people’.
DNA-listen har fått flere tilskudd. Vi vil minne om at vi ikke har lov til å legge ut resultater uten at eier
spesifikt har skrevet at de godkjenner at resultatene legges ut offentlig - om det ikke står skrevet vil ikke
resultatene bli lagt ut.
Det har ikke kommet mail på noen sykdomstilfeller i år. Vi vil minne på at det ikke er flaut å ha eller ha
oppdrettet en syk hund, og innrapportering til AV vil være til stor hjelp for å kartlegge den norske
populasjonen og evt. hindre videre utbredelse. Ved dokumenterte saker, blir dette lagret i et «database»dokument.
Det er med tungt hjerte at jeg hermed annonserer at jeg trekker meg fra min stilling i avlsveiledningen.
Siden årsmøtet 2015 har jeg fungert som leder og merker nå at det er på tide å gi ansvaret over til noen
andre som forhåpentligvis kan bidra med mer pågang og energi enn hva jeg har klart det siste året.
Wibeche har følt på det samme, så fra og med årsmøtet vil hverken Wibeche eller jeg fortsette å være en
del av AV.
Etter erfaring med oppdretterforumet i halvannet år, og med bakgrunn i hvordan synet på AV til tider har
vært de siste årene, mener samtlige i AV at det kan være lurt å prøve å la oppdretterforumet ta over for
oppgavene til avlsveiledningen. Det har til tider føltes overflødig å gå igjennom saker fra
oppdretterforumet, når samtlige som sitter i AV er oppdrettere (som er ønsket av NTTK sin
medlemsmasse) som har vært delaktig i saksgang i oppdretterforumet. I tillegg vil dette være med på å
‘frigjøre arbeidskraft’ til oppdretterforumet, slik at det kan gå enda bedre enn hva det gjør i dag.
Jeg vil også bruke denne anledningen til å takke alle som har vist oss tillitt og konstruktiv kritikk disse årene
– TAKK!
For avlsveiledningen
Mvh Maria Brunell

Statistikk 2021
Innavlsgrad på kull født og importer i år
Innavlsgraden er beregnet ut ifra 5 ledd for alle kull. Beregningene er gjort i excel og kan inneholde små
desimalfeil. Om det skulle være tilfelle, er det prat om meget lite, og det er høyere sannsynlighet for at
tallet er større enn at det er mindre. Dette er gjort av undertegnende personlig, da NKK ikke lagrer mer enn
3 ledd for importer og utenlandske hannhunder, i tillegg til at enkelte hunder er registrert med flere enn
ett registreringsnummer (dogweb beregner innavlsgraden fra reg.nr og ikke navn). Derfor er dette gjort i
excel for alle kull, slik at alle skal ha lik forutsetning for beregning i tillegg til at gjennomsnittet vil være mer
reelt. Om det oppdages feil, si gjerne i fra!
NKK sin anbefalte øvre grense er 6,25% (kusine x fetter), men registrerer valper opp til 25%.
Årets totale gjennomsnitt, er 0,719%, dette er beregnet på antall valper og ikke per kull – noe som gjør det
mer reelt og en bedre metode for å innberegne importer. Dette tallet er lavere enn det totale
gjennomsnittet gjeldende fra 2005-2021, som ligger på 1,092%. Dette vil si at gjennomsnittet har gått ned
med 0,054% fra i fjor. Årets høyeste innavlsgrad, er et norskfødt kull med 3,799% i innavlsgrad - dette
tilsvarer at foreldrene er litt mer i familie enn halvsøskenbarn (at far og mor har en felles
bestemor/bestefar). Ingen av årets kull eller importer er over NKK sin anbefalte øvre grense.
Født

T/H Far

Mor

16.01.21
24.01.21
26.01.21
31.01.21
02.03.21
08.03.21
12.03.21
21.04.21
09.05.21
19.05.21
07.06.21
16.06.21
19.06.21
28.06.21
20.07.21
10.08.21
13.08.21
08.09.21
10.11.21
16.11.21

2/4
3/4
4/4
1/0
5/6
2/3
3/0
3/1
1/5
4/3
4/4
6/0
2/2
0/5
1/4
1/1
3/4
2/1
2/3
4/3

Rogell's Dressed To Win
Sa-ris od Vilzonky
Adhira Rajs Lady Of The Lake, Fee
Lamlux Indira
Litomada's G K's Fancy
Tibicinan Vouch For Victory
Litomada's Gosh I`m Posh

Rogell's Always Run To You
Ki-Po Ziis I'm Dawa Son Of Era
Khambas Say Yes
Mithra-shan's U'batu Lamleh
Sumanshu Pole Position
Dhoki Apsos Grandpa's Legacy
Litomada's Hjam-pa
Rogell's Always Run To You
Hairbandit's Chaplin
Khambas Say Yes
Ti La Shu Midnight Sun At Festrait
Chilu's Klöver Kung
Khambas Say Yes
Khambas Say Yes
Cassanova
Zelandonis Gyalpo Rgyal Po Lamleh
Litomada's Hjam-pa
Falamandus Pearls For Girls
Dhoki Apsos Jackpot Jah-Zar
Ki-po Ziis Just Do It

0,000 %
0,000 %
0,000 %
2,734 %
3,779 %
0,195 %
2,344 %
0,000 %
1,622 %
0,000 %
0,195 %
0,000 %
0,000 %
0,000 %
1,617 %
1,619 %
0,000 %
0,418 %
0,000 %
0,000 %
0,693 %

6
7
8
1
11
5
3
4
6
7
8
6
4
5
5
2
7
3
5
7
110

GJENNOMSNITT PER IMPORT

3,613 %
3,613 %

1
1

GJENNOMSNITT TOTALT NORGE 2020

0,719 %

111

Zazina's Hope-harmony

Shadeacre Kiss 'n' Make Up
Lily Was Here
Ki-po Ziis Keeper of a Dice
Karamain Amritaya
Myklegardens Be-my-maya
Adhira Rajs Dara Ya Bidth
Limeng's Something To Remember
Lamlux Indira
Ki-po Ziis Jazz And Soul
Limeng's Super Funtime Sally
Limeng's Oh ho Here she comes
Myklegardens Be-my-hera H

GJENNOMSNITT PER NORSKFØDTE

5.6.21 imp Tibetantales Aros

innavlsgrad Ant valper

Lamlux Sangpo Lhamo

Matadoravl

Dette beregnes ut ifra NKK sin 5-årsregel; at en hund ikke bør være forelder til mer enn det som tilsvarer
5% av avkommene født de siste 5 årene. I denne femårsperioden, er det registrert 580 valper, 5% av dette
tilsvarer 29. Siden det er vesentlig lettere for en hannhund å nå denne grensen, er listen nedenfor basert
på hannhunders avkom, for å følge disse mer tett. Tallene nedenfor baserer seg på registrerte importer og
valper som er født de siste fem årene. Om registrerte tall for valpekull vil skille seg fra antall valper som ble
født på de siste kullene i år, vil tallene justeres litt, men ikke mye. I listen til høyre, «mest brukte TT i avl i
Norge», er importer som er etter norske hannhunder også medregnet avkom etter gitt hannhund.

MEST BRUKTE HANNER 2017-2021
Navn
Rogell's More Or Less Dressed
Sumanshu Pole Position
Khambas Say Yes
importer
Shadeacre Catch Me If You Can
Falamandus Sir Kick-a-lot
Ba-re-for Rogell's Erbosedition
Litomada's Hjam-pa
Rogell's Shadow Gold
Milington's Lewis El Hijo De Claude
Tashi's Spirit That's A Winner
Dhoki Apsos Hero Of Our Time
Ki-Po Ziis I'm Dawa Son Of Era
Rogell's Always Run To You
Sandsholm Avici-Po Lamleh
Alilah Fireball Shadeacre
Khyi-mi Dpon Po Lamleh
Dhoki Apsos Grandpa's Legacy
Rogell's Little-Bit- Of-Soul
Rogell's Zam-boni

Antall
Avkom
41
33
29
27
24
22
20
17
16
15
15
14
14
14
14
13
13
12
12
12

Avlsprosent
6,96 %
5,60 %
4,92 %
4,58 %
4,07 %
3,74 %
3,40 %
2,89 %
2,72 %
2,55 %
2,55 %
2,38 %
2,38 %
2,38 %
2,38 %
2,21 %
2,21 %
2,04 %
2,04 %
2,04 %

Mest brukte hanner i avl i Norge
Hundnavn
Avkom
åfjans vilhelm
matinsoun ba-bin-su
rogell's more or less dressed
schaka-ta's izakhan
charan-jit kuo yarlung namtso
abso seng kye's f-dani-su
schaka-ta's as-yan
falamandus sir kick-a-lot
alatiita's bhat-man
tsering gechung dawa
kaundas nadir
thu-sangs wonderful william
kairi-bai's chopper-lamleh
sumanshu pole position
thu-sangs black lover of mine
tseepo kyi's bstansig lamleh
khados purple ronnie
shadeacre catch me if you can
zazina's ajo-alero
abso seng kye's og-sho
champaca's aquila fantasia
khambas say yes
pinrow black flash
don-corleon
tenzing wang lo
top dog's prince a allegro
trevalyan kunlun shan
izakhan's intermezzo
karamain emir-dali-khan
scapegrace i´m the one
araki stix and stones
lhazhal's btsanop gyad
litomadas alfredo dalucca ki-po zii
tseman joldash
ba-re-for rogell's erbosedition
dali-jarkan ba-dok-pa
hero-khan
ka ta ya's eddie-lamleh
sem zangbo's amour de felix
sem zangbo's amour de matiz

99
79
62
62
57
48
48
44
41
39
35
34
33
33
33
33
31
31
31
29
29
29
25
24
24
24
24
22
22
22
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20

Øyelysningsresultater

I 2021 ble det foretatt 78 øyelysninger på tibetansk terrier. Av disse 78 er det tre hunder, som har
øyelidelser som tilsier at de ikke kan bli brukt i avl. En av disse tre, har både Katarakt Cortical og Annet
ikke-medfødt: Hypoplasi av N. opticus/mikropapill, derfor vises en ekstra i tabellen ‘Anbefales å ikke brukes
i avl’. Hverken individet med cornea dystrofi eller individet PPM iris er tatt med i kakediagrammet over de
som kan brukes i avl, da begge har diagnoser som gjør at de ikke anbefales å brukes i avl, hhv. Diagnosen
Katarakt cortical og PHTVL/PHPV: Påvist Grad 2-6.

Kan brukes i avl
(kun på bakgrunn av øyelysning)
Fri
64
Fri m/feilstilte øyehår mild
7
Cornea Dystrofi
1
Katarakt Ant.sut.l.
3
Annet medfødt: Påvist
1
PPM iris
1
Anbefales å ikke brukes i avl
Katarakt Cortical
2
PHTVL/PHPV: Påvist Grad 2-6 1
Annet ikke-medfødt: Påvist
1

HD-resultater
57 tibetanske terriere har blitt HD-røntget i løpet av 2021. Av disse har 9 stk, 15,8%, et resultat som det
etter dagens retningslinjer ikke anbefales å bruke i avl.

A 29
B 19
C 7
D 1
E 1

50,9 %
33,3 %
12,3 %
1,8 %
1,8 %

Årsberetning fra valpeformidler 2021

Kull
Det har vært 4 kull til formidling hos NTTK, med til sammen 30 valper født. I tillegg er det født 16 kull
som ikke er blitt formidlet gjennom klubben, med 80 valper født.
Det gir en total på 110 valper i 2021.
Kullstørrelsen varierte fra 1-11 valper med ett snitt på 5,5 valp pr kull. 1 kull med 11 valper, 2 kull
med 8 valper, 4 kull med 7 valper, 3 kull med 6 valper, 4 kull med 5 valper, 2 kull med 4 valper, 2 kull
med 3 valper, 1 kull med 2 valper og 1 kull med 1 valp.
Fordeling mellom kjønnene var 53 tisper og 57 hanner.
Det er brukt 19 tisper, 1 tispe er brukt 2 ganger.
15 hannhunder er brukt. 2 hannhunder er brukt 2 ganger og 1 hannhund er brukt 4 ganger

Omplassering
2 hunder har kommet inn for omplassering på klubbens hjemmeside
Det er stor etterspørsel etter omplasseringshund.
Import
Det ble i 2021 importert 2 hunder til Norge. Disse var begge tisper. De to er importert fra henholdsvis
Sverige og Danmark

Valpeformidler
Monica Williksen

Utstillings- og aktivitets komitéens årsberetning 2021
Utstillings- og aktivitets komitéen 2021 har bestått av:
Trude Fjærli - Leder
Nita Kise – medlem
Rita Rognli Teodorsen - medlem
Anita Glomsvoll – medlem fra aug 21
Elizabeth Høst Denstad – medlem fra sept 21
May Sylvi Reiersen – medlem fra sept 21
Utstillingskomiteen har avholdt sine møter via Teams og messenger. Vi ønsket oss flere
medlemmer i komiteen som kunne arbeide aktivt med utstilling og heldigvis har vi fått
med oss 3 nye medlemer til komiteen
Utstillinger 2021
I 2021 skulle klubben avholde 2 utstillinger, men en utstilling avlyst på
grunn av Covid-19.Vi fikk heldigvis gjennomført vår rasespesial selv om
store endringer måtte til. Vi takker de gode hjelperne som stilte opp for
klubben.
Ler 2021
Dette skulle være en utstilling for raser i gruppe 9 og noen raser i gruppe 5
og det var 180 påmeldte til utstillingen som vi skulle arrangere på egen
hånd. Vi hadde fått innvilget ett ekstra storcert da klubben feiret 40 års
jubileum. Desverre på grunn av covid-19 ble utstillingen på Ler avlyst i
«siste time».
Spesialen 2021
Da klubben hadde 40 års jubileum i 2021, ble det opprettet en egen komite
som planla en større jubileumshelg. På grunn av Covid-19 måtte det store
endringer til for å få gjennomført utstillingen. Opprinnelig dommer
Juliette Cunliffe, ble erstattet med Leif Ragnar Hjort og festmiddag måte
utsettes til neste år. Vi hadde 42 påmeldte til spesialen. 37 voksne og 7
valper. Det ble innført ny vandrepokal for beste veteran, sponset av
Kennel Ki-Po Zii

Utstillings- og aktivitets komitéens arbeide vår/sommer 2022

Utstilling i Kristiansund mai 2022
Vi skal i samarbeid med Kristiansund hundeklubb arranger dobbelutstilling for alle raser
i Arena Norvest i Kristiansund den 14-15.05.21. Denne erstatter dobbeltutstillingen vi
har hatt på Fenstad tidligere. For å få gjennomført utstillingen trenger vi noen
ekstra hender og håper medlemmer i har dugnadsånden over seg. Ta gjerne
kontakt med utstillingskomiteen om du kan bidra.

Spesialern i 2022
Årets spesial vil bli på samme sted som i fjor, Galterud. Den vol bli
holdt utendørs, så husk telt. Da festmiddag måtte utgå velger vi å
gjennomføre denne i år. Den vil bli holdt på Slobrua gjestegård som
er ca 10-15 min unna utstillingsplassen. Mere info og påmelding
kommer etterhvert.

For utstillings- og aktivitetskomitéen i Norsk
Tibetansk Terrier klubb 2022

Årsrapport Oppdretterforum fra perioden 02.02.2021-04.03.2022
Det har i perioden vært avholdt 6 digitale møter. Foruten digitale møter har det vært diskusjoner på
forumets egen Facebook side. Forumet diskuterer i hovedsakelig helse og oppdrett. I saker forumet
ønsker å videreformidle til styret og/eller avelsveiledningen, stemmer forumet over sakene hvor
flertallet avgjør saken. Hvis det i saker drøftet på møter hvor det er et mindretall av deltakelse har
avstemningen skjedd på forumets egen side.
Det er pr 04.03.2022 19 medlemmer av forumet.
Det har i perioden vært en endring av forumets retningslinjer i forhold til hvem som skal kunne være
medlemmer og i forhold til stemmerett på forumets møter/saker.
Forumet har egen epostadresse som er oppdretterforum@nttk.no
Alle medlemmer av Norsk Tibetansk Terrierklubb kan ta kontakt med forumet med eventuelle
spørsmål og/eller saker de ønsker skal drøftes i forumet.

Rita Kristin Jansen,
Talsperson for oppdetterforum

Anne Kathrine Berner,
sekretær

Årsberetning for valgkomiteen 2021

Valgkomiteen har i 2021 bestått av :

Leder

Kari Hvam Larssen

Medlem Bente F. Brunell
Medlem Kate Hofsøy
Vara

Rita K. Jansen

Valgkomiteen har hatt et hyggelig samarbeid. Alle møtene er avholdt på videchatten.
Det kom ingen forslag eller eposter inn til oss på de ledige vervene, før fristen til valget 2022 .

Med vennlig hilsen Valgkomiteen
v. Kari Hvam Larssen, Bente F. Brunell, Kate Hofsøy og Rita K. Jansen

06.03.2022, 17:44

Resultatrapport - Norsk Tibetansk Terrier Klubb

Resultatrapport
Periode: Årsavslutning 2021

Prosjekt:

Resultat
Denne måned
Konto

Faktisk

Budsjett

Hittil i år
Avvik

Faktisk

Budsjett

Avvik

Inntekter
Salgsinntekter

0

0

0

12 266

0

12 266

Medlemsinntekter

0

0

0

70 823

0

70 823

Andre inntekter

0

0

0

69 226

0

69 226

Finansinntekter/Kostnader

0

0

0

317

0

317

0

0

0

152 632

0

152 632

Varekostnad

0

0

0

24 671

0

24 671

Lønnskostnad

0

0

0

8 694

0

8 694

Annen driftskostnad

0

0

0

69 129

0

69 129

Kostnader

0

0

0

102 494

0

102 494

Over/underskudd

0

0

0

50 138

0

50 138

Inntekter
Kostnader

https://norsktibetanskterrierklubb.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalReportIncomeSummary.aspx?JournalPeriodPk=14924989&Jour…

1/1

Inntekter
Konto
3000 Annonseinntekter
3040 Inntekter
3210 Medlkont. NKK
3860 Spesialen påmeldingsinnt.
3960 Utstilling
8040 Renteinntekter

Bevegelse

Budsjett i år
400,00
11 866,00
70 823,00
13 346,00
55 879,65
317,47
152 632,12

0,00

Budsjett neste år

0,00

Kostnader
Konto
4300 Rosetter, utst.bannere, gulltibbe mm
4310 Spesialen rosetter, premier & gaver
5500 Kostnader for kurs, lønn, reise & leie
5520 Spesialen dommer-&ringpers. godtgj. & reise
6060 Utstillingskostnader
6210 Lagerleie
6310 DNA tester - klubb bidrag
6540 Utstillings utstyr
6800 Kontorrekvisita
6810 Regnskaps- og nettsidekostn.
6816 Programvare/lisenser Tibetaner'n
6820 Tibetanern
7105 Spesialen overnatting klubbens medl.
7430 Gaver
7770 Bank- og kortgebyr

Bevegelse

Budsjett i år

-2 158,00
-22 513,21
-823,70
-7 869,99
-22 817,70
-6 223,84
-400,00
-1 000,00
-618,00
-2 724,00
-3 573,56
-8 745,87
-12 410,00
-10 400,00
-216,50
-102 494,37

0,00

Budsjett neste år

0,00

Resultat
Konto
Sum

Faktisk
50 137,75

Budsjett i år Budsjett neste år
0,00
0,00

Eiendeler
Konto
1571 lån nkk
1900 Kasse
1923 Driftskonto 0530.01.87740
1940 sparekonto 1506.37.85846

Inngående Balanse Bevegelse
Utgående balanse
50 000,00
0,00
50 000,00
10,30
0,00
10,30
250 380,42
49 820,28
300 200,70
200 479,51
317,47
200 796,98
500 870,23
50 137,75
551 007,98

Gjeld
Konto

Inngående Balanse

Bevegelse

Utgående balanse

Egenkapital
Konto
2050 Annen egenkapital
Overskudd

Inngående Balanse Bevegelse
Utgående balanse
500 870,23
0,00
500 870,23
0,00
50 137,75
50 137,75
500 870,23
50 137,75
551 007,98

Til Norsk Tibetansk Terrier Klubb

REVISJONSRAPPORT

Revidert regnskap for Norsk Tibetansk Terrier klubb året 2021.

Regnskapet viser et årsresultat på kr. 50 138,-, og en egenkapital
pålydende kr. 551 008,-.
Gjennomgått regnskap ansees som nødvendig for å bekrefte at regnskapet ikke inneholder
vesentlige feil eller mangler.

Regnskapet gir et rettvisende bilde av resultat og balanse pr. 31.12.2021.

Kjeller, 6. mars 2022

Cathrine Hustad

Sak 5.
Kontingentfastsettelse

Klubbens kontingent er pr i dag kr 250,-.
Styret foreslår ingen økning av kontingenten i 2022.

BUDSJETTFORSLAG NTTK 2022
Konto
3200 Medlemskont. NKK
3000 Annonseinntekter
3110 Shop - salg
3850 Utstillings inntekter
8040 Renteinntekter

Sum inntekter

Budsjett
forslag

Informasjon

70 000
500
500
61 850
350

Ca 300 medlemmer
Div profileringsartikler
Kristiansundutstilling + Spesialen
Renteinntekter bank

133 200

Konto
4000 Shop . Innkjøp
4300 Rosetter, utst.bannere, gulltibbe mm
5500 Kostnader for kurs, lønn, reise & leie
6040 Distrikts arrangement
6050 Kurs mm
6060 Utstillingskostnader, dommere,plass osv
6100 Andre kontingenter
6303 Medlemsmøter - bevertning/leie
6540 Utstillings utstyr
6800 Kontorrekvisita
6810 Regnskaps- og nettsidekostn.
6820 Tibetanern
6940 Porto
7100 Reisekostnader
7770 Bank- og kortgebyr

Sum kostnader

Budsjettert resultat drift:

Budsjett
forslag

Informasjon

0
5 000
1 200
3 000
2 000
60 000
500
7 000
15 000
2 000
3 000
20 000
4 000
10 000
500

Div profilering
Spesialen 2022 + gulltibber
Ekstern kursholder
Fordeles på distriktene
Kurs styremedl.
Kr sund utstilling + spesial 2022
Rfsa
Medl.møte, årsmøte.

StyreWeb økonomi + domene
2 utgaver
Tibetaner'n 2 utgaver + div.
Reise & opphold utstilling 2022.

133 200

0
Fredag 4.februar 2022

Aktivitetsplan 2022
Styret skal fortsette jobben for å ha en aktiv klubb med rom for ulike meninger og ytringer.
Klubben arrangerer utstilling i lag med Kristiansund hundeklubb, Atlanterhavsutstillingen 14 og 15.
mai.
Klubbens Rasespesial blir 25. juni. Covid satte noen dempere på vårt 40 års jubileum.
Jubileumsmiddagen måtte utgå, men denne håper vi kan gjennomføres i år.

Styret NTTK.

Sak 8.
Innkomne forslag og saker
1: Forslag fra Anna Karin Myklebust
Forslag 1.
FORPLIKTENDE MEDLEMSKAP FOR OPPDRETTERE
Bakgrunn for forslaget:
Det skal være forpliktende for oppdrettere som er medlemmer av NTTK å følge og være lojal
mot avlsbestemmelsene som til enhver tid er gjeldende for klubben.
Slik det er i dag er dette sjokkerende nok ikke et krav og en ser stadig enkelte oppdrettere
som er medlem i NTTK velger å ikke følge avlsbestemmelsene mht helse og lener seg på at
NKK har slappere regler enn raseklubben, og godtar å utgi stamtavler selv om raseklubbens
helsekrav ikke er fulgt.
Dette er ikke til rasens beste da hunder som ikke bør gå i avl med bla HD og øyesykdommer
avles på kun for økonomisk fortjeneste. Vi har ikke problemer med liten avlsbase på vår rase
så etter mitt syn undergraver dette klubbens integritet og er ikke positivt for utviklingen av
rasens helse.
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/forskrift_om_avl_av_hund.44261
AVSTEMMING:
1. JA, det bør være forpliktende for oppdrettere å være medlem i NTTK
2. Nei, det skal ikke være forpliktende
Styrets innstilling forslag 1:
Styret støtter ikke forslaget. Styret mener at et slikt absolutt krav vil føre til at flere velger å
stå utenfor klubben og mener at dette er noe klubben ikke er tjent med.
FORSLAG 2.
SANKSJONER MOT OPPDRETTERE SOM BRYTER BESTEMMELSENE I KLUBBEN
Bakgrunn for forslaget:
Sanksjoner mot oppdrettere som bevisst omgår helsekrav bør igangssettes. Dette er også i
tråd med det arbeidet som pågår hos Mattilsynet, som på oppdrag av Landbruks og
Matdepartementet (LMD) utarbeider en forskrift om avl av hund. Se vedlagt lenke. I dette
forslaget til forskrift, skjerpes kravet til både oppdrettere og raseklubbene betydelig og de
nevner også raseklubbenes rolle mht sanksjoner mot de som bryter avlsprogrammet.
Så på et eller annet tidspunkt må NTTK forholde seg til dette enten man liker det eller ikke.
Jeg ønsker at det å være medlem av en raseklubb som oppdretter skal være et
kvalitetsspørsmål og da er minste minimum at man følger eksisterende regler med tanke på
avlsprogram/ avlsanbefalinger. En bør også endre ordlyden fra avlsanbefalinger til avlskrav.
Forskriften om avl er enda ikke ferdig,men i forslaget som er vedlagt skisseres det aktuelle
områder. Jeg synes dette forslaget er meget bra og at man ønsker både å forskriftsregulere avl
av hund og sette strenge krav både til oppdrettere og raseklubbene er høyst betimelig og
nødvendig.
Det er ingen tradisjon i NTTK å ha sanksjoner mot medlemmer,men som man ser i vedlagt
lenke fra Mattilsynet vil dette mest sannsynlig bli et krav mot raseklubbene. Sak 2 bøir en
konsekvens av sak 1 og henger således sammen.
Det er ingen menneskerett å være medlem av NTTK og medlemmer/ oppdrettere som bryter
bevisst avlsprogram ødelegger for klubbens seriøsitet og integritet i avlsspørsmål, dette tjener
ikke rasen og bør få konsekvenser i form av at man mister sitt medlemsskap i NTTK.

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/forskrift_om_avl_av_hund.44261
AVSTEMMING:
•
1. JA, stemmer for at klubben skal kunne ha sanksjoner mot medlemmer/ oppdrettere
som bevisst bryter NTTKs avlsprogram/ avlsanbefalinger og stemmer for at ordlyden endres
fra avlsanbefalinger til avlskrav
•
2. NEI, ønsker ingen endring
Styrets innstilling forslag 2:
Styret støtter ikke forslaget. Styret mener at et slikt absolutt krav vil føre til at flere står
utenfor klubben. Dette er noe klubben, oppdrettere eller rasen ikke er tjent med. Styret mener
at dagens ordning fungerer godt for NTTK.
FORSLAG 3:
DET BØR VÆRE SAMMENFALL I REGLER OM GODKJENNING AV KULL I NTTK
OG NKK
Bakgrunn for forslaget:
Slik praksisen er i dag undergraves NTTK og hensynet til rasens helse som etter mitt syn er
det viktigste oppdraget raseklubben har, både fordi noen bevisst velger å stå utenfor klubben,
og andre som faktisk er medlemmer ikke følger avlsanbefalingene/ avlsprogrammet, men gjør
akkurat som det passer dem.
Det er etter mitt syn ønskelig å jobbe frem mot at de samme regler skal gjelde både i NTTK
og NKK når det gjelder avlsprogram. Slik det er i dag undergraver NKKs regler raseklubbens
regler ved at de godkjenner kull etter mindre strenge regler. Dette er en uting. NKK henviser
til raseklubbene i helsespørsmål og da er det litt ironisk at de ikke følger kravene
raseklubbene har ved utgivelse av stamtavler. Med tanke på den kommende nye forskriften
vil det også være en fordel at samtlige som driver oppdrett av rasen må være medlem i
raseklubben. Dette og med forpliktende medlemskap vil kunne gi en helt annen kontroll på
avlen av rasen fremover. Det står ikke direkte dette i forslaget til Mattilsynet, men det vil jo
muligens være en logisk konsekvens.
AVSTEMMING:
1.JA ønsker at NTTK skal jobbe opp mot NKK så vi får sammenfall i reglene for
godkjenning av kull, så NKK har like strenge krav som NTTK
2.Nei ønsker ingen endring
Styrets innstiling forslag 3:
Styret støtter ikke forslaget. NKKs avlsregler og avlsveiledning er en generell veiledning
som skal sikre god avl for alle raser i Norge.
FORSLAG 4:
OPPRETTELSE AV HELSEBIBLIOTEK FOR OPPDRETTERE
Bakgrunn for forslaget:
Jeg synes det hadde vært ønskelig at de artikler og helserelaterte opplysninger bla
avlsveiledningen sitter på kan samles i et slags bibliotek som alle oppdrettere som er medlem
av NTTK kan ha tilgang på. Dette er ikke for å undergrave avlsveiledningens oppgaver og
posisjon,men for å spre kunnskap og gjøre det tilgjengelig så en lettere kan nyttegjøre seg
dette i sitt avlsarbeid. Det hadde også vært et fint sted å samle artikler og informasjon som
alle kommer over og som har relevans for rasen og for oppdretterkollegaer. Kunnskap er
viktig og å ha mulighet til å oppdatere seg er nødvendig. Å dele kunnskap man sitter på er
svært viktig, så den kan nå flest mulig. Den kan gjerne linkes til klubbens hjemmeside, men
det skal kreves adgangsgodkjenning gjennom innlogging for oppdrettere.

AVSTEMMING:
1.JA jeg ønsker opprettelse av helsebibliotek for oppdrettere.
2. Nei ønsker ingen endring
Styrets innstilling forslag 4:
Styret støtter ikke forslaget. Forslaget slik det er fremsatt med krav om adgangsgodkjenning
gjennom innlogging for oppdretter vil gi økonomiske konsekvens og utfordringer opp mot
IKT systemer med support.
FORSLAG 5:
DIGITAL MØTEVIRKSOMHET.
Bakgrunn for forslaget:
Under pandemien har man måtte tenke nytt ifm møtevirksomhet og tatt i bruk digitale
løsninger. Norge er et land med store avstander og det har tidligere vært vanskelig for mange
å delta pga store avstander og høye kostnader ifm reise og overnatting. Selv om noen har
dekningsutfordringer, meg selv inkludert så foreslår jeg at man også for fremtiden fortsetter
med digitale medlemsmøter og generalforsamlinger da dette gir alle medlemmer i hele landet
lik mulighet til å delta og påvirke avgjørelser i klubben man er betalende medlem av. Slik sett
blir det ikke bare medlemmer på det sentrale østlandet som har mulighet til å delta, men
samtlige medlemmer er likestillt for deltagelse og påvirkningsmulighet.
AVSTEMMING:
• 1.JA ønsker digital møtevirksomhet og generalforsamling
• 2.NEI ønsker ingen endring.
Styrets innstilling forslag 5:
Styret støtter ikke et absolutt krav. Styret skal så lang som mulig legge til rette for digitale
løsninger.
2: Forslag fra Lill Syvertsen.
Forslag til endring av Antallsbegrensning fra 30 avkom til 40 avkom kan registreres etter
samme hund.
Styrets innstilling:
Styret anbefaler at saken tas videre til AV og OF.
3: Forslag fra Lena Skauge
Antallsbegrensning.
Jeg vil lever et forslag på å få opphevet antallsbegrensningen som klubben har.
Antallsbegrensningen har snart vært i 3 år. Antallsbegrensingen starte f.o.m 1.7.2019. Vi
mener at på det tidspunkt denne ordningen kom i gang så kunne vi ikke se at det som ble
sendt inn til NKK var korrekt med hensyn til innavlsprosent. Vi mener antallsbegrensningen
bør oppheves.
Hvis klubben vil ha antallsbergrensning videre så må klubben komme med en veldig god
begrunnelse og rette beregninger på grunnlag av korrekt innavlsprosent, alder på dyr både
levende og døde.

Hvis klubben vurderer å videreføre antalsbegrensningen så bør denne sendes ut på høring ut
til alle medlemmer før denne godkjennes av et styre. Det er medlemmene som er limet i
klubben så derfor er det veldig viktig at alle får et ord med i laget.
Blir helt feil at det skal sitte en part (Avlsveiledningen) skal sitte og bestemme for betalende
medlemmer. Husk at Avlsveiledningen oppgave er å veilede og hjelpe oss oppdrettere og
forbedre rasen.
Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget for oppheving av antallsbegrensning. Avstemming i OF viser til
stort flertall for videreføring av antallsbegrensning.

Valgkomiteens innstilling 2022

Styret for 2021
Leder :

Rita Rognli Theodorsen

Nestleder :

Anne Dorte Halberg

Styremedlem :

Birgitte Edvardsen

Styremedlem :

Monica Williksen

Styremedlem :

Kari Anna Kobro

Vara :

Maren B. Espedal

Vara 2 :

Eva Hystad

Revisor 1 :

Cathrine Hustad

Revisor 2 :

Nina Jørgensen

Valgkomite :

Kari Hvam Larssen ( leder )

Valgkomite :

Bente Brunell

Valgkomtite :

Kate Hofsøy

Valgkomite vara : Rita K. Jansen

Følgende verv er på valg i 2022
Leder :

Rita Rognli Theodorsen

Styremedlem : Monica Williksen
Vara 2 :

Eva Hystad

Revisor 1 :

Cathrine Hustad

Revisor 2 :

Nina Jørgensen

Valgkomite :

Bente Brunell

Valgkomite :

Kate Hofsøy

Valgkomite vara : Rita K. Jansen

Valgkomiteens innstilling 2022

Leder :

Rita Rognli Theodorsen

2 år

Styremedlem : Monica Williksen

2 år

Vara 2 :

Eva Hystad

2 år

Revisor 1 :

Cathrine Hustad

2 år

Revisor 2 :

Ingrid Mellesmo Heistein 1 år

Valgkomite :

Bente Brunell

2 år

Valgkomite :

Kate Hofsøy

2 år

Valgkomite vara : Rita K. Jansen

1 år

