
 
 

 
 

 

 
 

Referat frå styremøte i Norsk Tibetansk Terrier Klubb:  

Dato:  

Deltakere: 

• Leder: Rita 

• Nestleder/sekretær: Anne Dorte 

• Kasserer: Birgitte 

• Styremedlem: Kari Anne  

• Styremedlem: Monica 

• Vara 1: Maren  

• Vara 2: Eva  
 

Saksnr. Saksbeskrivelse  Konklusjon i møtet Hvem gjør hva videre 

1/21 Godkjenning av tidligere protokoll Godkjent  

 Godkjenning av saksliste Godkjent  

 Innkommet post Saker fra innkommet post 
er på sakslista.  
 
Spørsmål om 
taushetsplikt. Vi er 
underlagt taushetsplikt 
gjennom NKK 

 
 
 
Rita tar kontakt med Kate 

 Økonomi God økonomi. NKK har 
ikke aktivert lånet vi har 
gitt dem ennå, men det 
gjør de nå. 
 
Ønsker oversikt over 
utgiftene til utstilling i 
Trondheim/Sandgrunn 

 
 
 
 
 
Rita og Birgitte ser på 
økonomien sammen 

15/21 Forslag fra Oppdretterforum: 
Endring i retningslinjer ved 
formidling av valper. 
Generelt, punkt 1) Endres til ; 
Dato for øyelysning skal ikke være 
eldre enn ett år, gjelder både tisper 
og hannhunder. Unntaket er hvis en 
hannhund er øyelyst fri (evt. etter 
gjeldende unntak) etter fylte 8 år. 
Da er det kun denne attesten som 
legges til grunn dersom han blir 
brukt i avl ved senere anledning, 
uavhengig om attesten er eldre enn 
ett år. Dette vil si at en evt. senere 
fellende øyediagnose ikke vil 
påvirke om han kan bli brukt i avl. 

Styret støtter AV og 
oppdretterforums forslag. 
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Saksnr. Saksbeskrivelse  Konklusjon i møtet Hvem gjør hva videre 

 Forslag fra Oppdretterforum: 
Klubben ved Av forsøker å opprette 
kontakt og samarbeid med de 
andre Nordiske landene 
vedrørende forekomst og eventuelt 
på sikt eventuelle avlsrestriksjoner i 
forhold til LTV. 

Styret støtter forslaget til 
AV 

 

 Sekretær og kontaktperson stiller 
spørsmål til styret i forhold til å få 
en egen e-post i klubben til 
oppdretterforum. 

Er det Anders kan ha 
opprettet one.com.? 
 
Kan det være en 
mailadresse som er 
inaktiv? 

Rita kontakter Anders 
igjen. 

16/21 Ny distrikts-kontakt ytre Nordmøre.  
 
Distriktkontakt i Møre og 
Romsdalen trekker seg, behov for 
ny 

 Rita sender forespørsel til 
Wenche Tònnesen 

17/21 På vegne av aktivitets- og 
utstillingskomiteen henvender jeg 
meg til styret om en avklaring 
av kostnadsdekning når 
medlemmer/leder arrangerer 
utstilling(er) for klubben. 
 
På møtet 24.03.21 tillot komiteen 
seg å utarbeide et forslag til styret; 
 
-        - Når hjelper ikke stiller hund, 
dekkes opphold og reise med kr 2,- 
pr. km. 
 
-      -   Stiller en hund, dekkes 50% 
av overnatting (maks kr 1.000,-
)  ingen dekning av reisekostnad.  
 
-       -  Når hjelper som stiller hund 
må ha 2 eller flere overnattinger 
pga. opp- og/eller nedrigging 
dekkes ekstra   døgn utover 
ovennevnte punkt med 50% 
dekning. I tillegg dekkes 1/2 
reisevei med kr 2,-/km 
 
-        - Frakter hjelper klubbens 
utstyr, økes km. sats til kr 3,00 /km 
(inkluderer slitasje og bom) 
 
-        - Henting og avlevering av 
dommer & dommerpersonell kr 
2,50 pr. km. 
 
Revideres hvert 2. år dersom ikke 
annet blir foreslått. 
 

Styret vedtar forslaget  Eva kan lage et eget 
refusjonsskjema. 

18/21 Definisjon av rasens aktivitetsnivå 
på NKK sine sider.  
 
Vedrørende rasespesifikk 
informasjon på NKK. Under 
aktivitetsnivå står tibetansk terrier 
oppført med lavt aktivitetsnivå. 
Saken ble diskutert på møte i 

NKK- finn din hunderase 
Dette er misvisende i 
forhold til fremtidige 
valpekjøpere. 

Anne Dorte sender mail til 
NKK for å høre om det 
kan endres til medium 
aktivitetsnivå.  
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Saksnr. Saksbeskrivelse  Konklusjon i møtet Hvem gjør hva videre 

oppdretterforum 12.04.2021. På 
møte var det enighet om at det bør 
endres fra lav. Siden NKK benytter 
seg bare av 3 aktivitetsnivåer bør 
tibben ligge på mellom på skalaen. 
Det ble kommentert at det kan 
være vanskelig å endre dette på 
NKK. Beste løsning kan være at 
styret tar kontakt med NKK og spør 
hvem som har skrevet tekst, og 
eventuelt ber om endring. 
 

19/21 Donasjon til HART  
Det er kommet inn 6.600 fra 
auksjon til HART. Skal vi i NTTK 
bidra opp til 10.000? 

Styret støtter forslaget Det blir orientert om 
doneringen på 
jubileumsutstilling i juni 

20/21 Moms kompensasjon- søknad Vi må søke om moms 
kompensasjon innen 1. 
juli til NKK. 
 
Alle må signere på 
årsregnskapet. 
 

Eva og Rita samarbeider 
om søknaden 

21/21 Videre arbeid med lovene  Anne Dorte sender inn 
lovene til NKK 

    

Eventuelt 
 

 
Jubileumsutstillingen i juni  
 
 
 
 
 
 
 
 
Innkjøp av partytelt? 
 
 
Gulltibbe listene? 

 
Vi følger de lokale 
forskriftene til kommunen 
der arrangementet 
foregår. Evt begrensning 
på antall deltakere på 
Jubileumsutstillingen i 
juni. 
 
Styret mener at vi bør leie 
telt når det er behov. 
 
 
Gulltibbe listene er aktiv 
for 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maren oppdaterer 
Gulltibbe-reglene for 
utstilling, agility, rally og 
Lp 
 

    

    

    

Nest møte torsdag 27.05 kl 18:30. 


