
 
 

 
 

 

 
 

Referat frå styremøte i Norsk Tibetansk Terrier Klubb:  

Dato: 27.05.2021 

Deltakere: 

• Leder: Rita 

• Nestleder/sekretær :Anne Dorte 

• Kasserer: Birgitte 

• Styremedlem: Kari Anna 

• Styremedlem: Monica 

• Vara 1:  

• 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 Info fra 
kompetansegruppen i 
Agility.  
Informasjon om revidering 
av regler for rally-lydighet. 

 

 Økonomi Det er søkt om 
momskompensasjon. 

 

22/21 Brev fra AV  

Avlsveiledningen mener at 
det vil gagne rasen at så 
mange som mulig aktive 
avlshunder i Norge blir 
testet for hypofysen 
dvergisme. De ønsker 
derfor å søke om tilskudd til 
alle som gjennomfører 
testen i en gitt periode 
(f.eks 50 -100 kr).  

 

Styret støtter med kr. 100 
pr. testet hund som aktivt 
brukes i avl. De som 
ønsker å teste hunder 
oppfordres til å 
samarbeide om bestilling 
av tester. Det må søkes 
om refusjon fra styret i 
etterkant. Gjelder kun for 
tre måneders avtalen. 

 

23/21 Avlyst utstilling - Melhus Alt var i orden med 
arrangementet inntil eier 
av området ber klubben 

Trude søker Melhus 
kommune om dekning av 
utgifter.  
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Saksnr. Saksbeskrivelse  Konklusjon i møtet Hvem gjør hva videre 

om ta kontakt med 
kommunen. Fredag kl.  
12:32 ringer 
smittevernlederen ber om 
at klubben avlyser 
utstillingen. Tapt inntekt for 
klubben er ca 50.000.  
 

24/21 Kontingent Medlemskontingenten til 
NTTK er ikke økt. Den er 
fortsatt på 250 kr. NKK sin 
kontingent er 234 og ble 
indeksregulert i år etter RS 
møte.  Summen for 
medlemskap i både NTTK 
og NKK da 484. Det er 
halv pris etter 1. 
september. 
Når oppdretter melder inn 
valpekjøpere er det halv 
pris for NTTK (kr. 
125 første året). 

Maren må endre NTTK`s -
hjemmeside. 

25/21 Jubileumsperm Vi ser på muligheten til å få 
en digital løsning. 

Rita sender mail til 
Wibeke for å sjekke ut 
hva planen er.  

26/21 Utstillingskomite/aktivitetsko
miteen 

Klubben trenger flere 
medlemmer til komite-
arbeidet. Styret ønsker 5 
medlemmer i komiteen 

Rita legger ut en 
oppfordring til 
medlemmene om å melde 
sin interesse. 

27/21 Lager Melhus Styret vil samle alt utstyret 
til fire utstillingsringer i 
Trondheim. Det er funnet 
lager til kr. 299 i mnd. 
Styret godkjenner leie av 
lager i Trondheim. 

Rita tar kontakt med 
Trude for å bestille 
lagerplass. 

Evt.    

    

Neste møte 29. juni kl 18:30 


