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Referat frå styremøte i Norsk Tibetansk Terrier Klubb:
Dato: 01.03.2022
Deltakere:
• Leder: Rita
• Nestleder/sekretær: Anne Dorte
• Kasserer: Birgitte
• Styremedlem: Kari Anne
• Styremedlem: Monica
• • Vara: Maren
• • Vara: Eva

Saksnr.
1/22

Saksbeskrivelse
Faste poster
Godkjenning av tidligere
protokoll
Godkjenning av saksliste
Innkommet post
Økonomi

Konklusjon i møtet

Hvem gjør hva videre

OK
OK
Revisjon av RAS er utsatt
til 2023 slik at ITsystemene blir tilrettelagt
for oppgaven.

Rita sender mailen fra
NKK til Oppdretterforum til
informasjon. AV har
allerede fått kopi
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Saksnr.
5/22

Saksbeskrivelse
Årsmøte Innkomne forslag
Årsberetning

Konklusjon i møtet
Lena M E Skauge:
Antallsbegrensning:
Styrets innstilling: Styret
støtter ikke forslaget.
Antallsbegrensningen
opprettholdes.
Lena M E Skauge: liste
over oppdrettere
Saken er ikke en
årsmøtesak. Det ligger
informasjon om kravene for
å stå på oversikten over
oppdrettere.
Lill Syvertsen:
Endring av
antallsbegrensning fra 30
til 40 avkom.
Ann Karin Myklebust:
1. Forpliktende
medlemskap.
2. Sanksjoner
3. Det bør være
sammenfallende regler i
NTTK og NKK mht
godkjenning av kull.
4. Opprettelse av
helsebibliotek for
oppdrettere.
5. Opprettholdelse av
møtevirksomhet på nett.

6/22

AV

Hvem gjør hva videre

Rita tar kontakt med Lena
M E Skauge for å
informere om at saken
avvises som årsmøtesak.

Rita tar kontakt med AV
for å innhente informasjon
om hvordan prosessen
var da avlsbegrensningen
ble vedtatt på årsmøtet.
Dorte tar kontakt med Ann
Karin Myklebust for å
anmode henne om å
skrive forslagene
slik at medlemmene kan
stemme over dem.
Hvis ikke vi får mer
konkrete forslag, så vil
saken bli trukket fra
årsmøtet

Styret tar årsberetningen til Rita tar kontakt med AV
etterretning.
for å fjerne den personlige
informasjon i
årsberetningen.
Maria og Vibeke trekker
seg fra AV
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Det nye styret må ta
stilling til hvem som skal
være medlem i AV

Saksnr.
7/22

Saksbeskrivelse

Konklusjon i møtet

Hvem gjør hva videre

Forslag til premier fra
utstillings- og
aktivitetskomiteen

Pokaler og rosetter blir
opprettholdt til gulltibbe
vinnere i utstilling.
Rita tar kontakt med
utstillings- og
aktivitetskomiteen for å
sjekke om det skal gjelde
alle aktiviteter.
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Styret ønsker minst mulig
utgifter og størst mulig
inntekter på utstillinger
8/22

Klubbens satser
reiseregninger.

Foreløpig blir klubbens
.
satser stående til styret har
fått mer erfaring med
hvordan det økonomisk
kommer ut for klubben

Avlsrådkurs i regi av NKK
23 og 24 april. Påmelding
10. mars

Styret foreslår at en person Rita spør Rebekka i AV
fra AV og en person fra
om hun er interessert.
oppdretterforum kan delta. Rita skriver en forespørsel
til oppdretterforum om
noen kan tenke seg å sitte
i AV og dermed få
anledning til å delta på et
avlsrådskurs i regi av NKK
i april på Gardermoen.

Valpekjøper

Hvis vi ikke slipper
gjennom innlegg på klubbsiden. Hun kan evt. legge
ut innlegget på Tibetansk
Terrier eiere i Norge. Hun
er ikke medlem av NTTK

Budsjettforslag

Budsjett forslaget er
gjennomgått

Styrets beretning

Rita avviser innlegget

Dorte skriver styrets
beretning.
Rita skriver aktivitetsplan
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