
 
 

 
 

 

 
 

Referat frå styremøte i Norsk Tibetansk Terrier Klubb:  

Dato: 25.10.2021 

Deltakere: 

• Leder: Rita 

• Nestleder/sekretær: Anne Dorte 

• Kasserer: Birgitte 

• Styremedlem: Kari Anna 

• Styremedlem: Monica 

• Vara: Eva  

• Vara: Maren 
 

Saksnr. Saksbeskrivelse  Konklusjon i møtet Hvem gjør hva videre 

 Godkjenning av tidligere 
protokoll 

Godkjent  

 Godkjenning av saksliste Godkjent  

 Innkommet post Opphør av klubbmedlems 
skap må gjøres via NKK 
Se sak fra Lill Syvertsen 
under 
 

 

 Økonomi Klubben har sendt blomst 
til Kristine i forbindelse 
med hennes sykdom 
 
Momsen kommer i 
november.  
 
Litt medlems kontingenter 
som er kommet inn. 
 
Sunn økonomi 
 

 

32/21 Innkommet forslag fra Lill 
Syvertsen – Oppdatering av 
TT - dommerkompendiet 

Det svenske kompendiet 
er mer modernisert enn 
den norske. I kompendiet 
er det mange henvisninger 
til RAS. 
 
 
 

Alle i styret leser gjennom 
både det norske og 
svenske kompendiet. 
 
Saken tas opp på neste 
møte. 

33/21 Hvem skriver innlegg fra 
styret til bladet 

Et forslag til bladet: Alekk 
Palekk har lagt ut en 

Anne Dorte skriver et 
innlegg. 
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Saksnr. Saksbeskrivelse  Konklusjon i møtet Hvem gjør hva videre 

interessant skisse på hvor 
nærme TT står ulven 
genetisk  

 

34/21 Godkjenning av lover Styret purrer på nytt NKK 
om å godkjenne NTTK 
lovene. Det samme gjelde 
informasjon på NKK om 
aktivitetsnivået til TT 

Styret fortsetter å purre 

34/21 Reiseregning 
 
Formell godkjenning av mal 
til reiseregning. Malen er 
delt på FB siden våres 
tidligere 

Godkjent  

 

Maren legger ut en lenke 
til malen for 
reiseregningen på 
hjemmesiden 

35/21 RS 2021  
 
Hvem drar på RS 2021-
Fullmakt, ønsker fra styret, 
Fullcertordningen 

Rita deltar.  
I utgangspunktet følger vi 
fellesalliansen. 
Kontingentfastsettelse er 
viktig for at vi kal beholde 
medlemmer. 

Alle i styret må lese 
dokumentene til RS før 
neste styremøte. 
 

 Eventuelt Mange nye medlemmer i 
utstillingskomiteen. Det er 
veldig positivt. 
Utstillingskomiteen består 
av: Trude Fjærli, Nita Kise, 
Elisabeth Høst Denstad, 
Anita Glomsvoll, MaySylvi 
Reiersen og Rita Rognli 
Theodorsen 
 
I forbindelse med 
Rasespesialen (RAS) 
ønsker komiteen å 
arrangere et 
klubbmesterskap i agility 
 
Det planlegges felles 
utstilling med Kristiansund 
Hundeklubb. Det er et 
veldig godt samarbeid. 
Atlanterhavsutstillinga 
 
Nærmere jul må vi huske å 
å gi en påminnelse om å 
sende inn resultater til 
gulltibber for rally, agility 
og lydighet 
 

 

    

Neste møte: Mandag 22.november 2021 kl 18:00 


