Referat frå styremøte i Norsk Tibetansk Terrier Klubb:
Dato: 10.08.2021
Deltakere:
• Leder: Rita
• Nestleder/sekretær: Anne Dorte
• Kasserer: Birgitte
• Styremedlem: Kari Anna
• Styremedlem: Monica
• Vara: Eva
Saksnr.

27/21

Saksbeskrivelse
Godkjenning av tidligere
protokoll
Godkjenning av saksliste
Innkommet post

Konklusjon i møtet
OK

Økonomi
Fullcert ordningen

Ingen spesielle forhold
Viser til vedtak fra
årsmøtet 2020.

Hvem gjør hva videre

OK
Rogell ønsker å komme
med på oppdrettersiden.
Forespørselen er sendt
videre til redaksjonen.

Dagens fullcert ordningen
skal ikke videreføres.
Fra 1.1 2022 følger NTTK
fullcert ordningen til NKK.

28/21

Sak fra oppdretterforumendringsforslag

Fra oppdretterforum:
Vi i oppdretterforumet har
avstemt et forslag til endring
av retningslinjer til
oppdretterforumet, vi ønsker
at styret godtar endring av
tekst.
«Oppdretterforum, heretter
kaldt OF, skal være en
plattform for aktive
oppdrettere (oppdretter som
planlegger kull de nærmeste

Rita sender forslaget
tilbake til oppdretterforum
for å få en presisering.

Saksnr.

29/21

30/21

Saksbeskrivelse

Konklusjon i møtet
3-5 årene), som har et genuint
ønske om å fremme RAS. OF
kan fremme forslag til styret,
AV, øvrige komiteer og
årsmøte i
NTTK. Medlemmer som er
eiere av avlshanner uten å
være registrert som
kennel/driver aktivt oppdrett
skal ikke tilbys å delta i
oppdretterforum. Imidlertid
må OF og styret formidle til
alle klubbens medlemmer at
forumet ønsker innspill på
tema som kan diskuteres i
forumet.
Definisjonen oppdretter iflg.
NKK er ikke knyttet opp til
kennelnavn. I forumet er det
flere medlemmer /
oppdrettere som har oppdrett
under et kennelnavn. Det er
sunt at disse deltar i
diskusjoner, men når det er
saker til avstemming vil de
kun ha en stemme pr.
kennelnavn»

Hvem gjør hva videre

Forslag fra Katebudsjettoversikt utstilling

Det er brukt fiktive tall i
forslaget. Det er et greit
forslag for å vise hvor mye
penger som kan brukes på
utstillingene.
Det vil aldri bli helt riktig,
siden vi kjøper inn for
eksempel premier, rosetter
til flere utstillinger av
gangen.
Det er viktig at budsjettet
er kjent for dem som
bestiller ting til
utstillingene. NB! Frakt og
moms kommer ofte i
tillegg.
Styret har sett at det har
vært nødvendig med en
presisering og justering i
vedtaket 17/21

Rita takker Kate for
forslaget.

Digital reiseregning –
presisering av vedtak 17/21

Når en medhjelper på
utstillinger stiller egen
hund, så blir ikke
reiseutgifter dekt.
Kompensasjon ved frakt av
utstyr får en
reisegodtgjørelse etter
2

Rita kaller inn utstillingsog aktivitetskomiteen til et
møte i løpet av høsten.
Møtet er blant annet for å
høre hva behovet er for
samarbeid med styret.

Rita reviderer regnearket.
Maren legger ut det
reviderte regnearket på
hjemmesiden

Saksnr.

Saksbeskrivelse

Konklusjon i møtet
avtale med
utstillingskomiteen.

Hvem gjør hva videre

Lager et pkt. 4b. Stiller
egen hund og frakter
klubbens utstyr etter avtale
med utstillingskomiteen for
slitasje kr. 3 pr. km
31/21

Eventuel
t

Spørsmål fra Samarbeid
med Sverige og Finland
angående LTV

Styret støtter AV og
oppdretterforums
samarbeid med Sverige og
Finland angående LTV
problematikk.

Rita sender svar til AV og
oppdretterforum

Lager i Trondheim er for lite

Monica og Trude kan
sjekke om det er et annet
lager som er mer aktuelt.

Mailadresse til
oppdretterforum

Rita tar kontakt med Rita
Jansen i oppdretterforum
for å få opprettet en
mailadresse.

Trykkeri

Trykkeriet lot bladet ligge i
3 uker før det ble sendt ut.

Neste møte: Mandag 20. september kl 18:30
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Maren og Kari Anna
sjekker priser på andre
trykkerier

