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Norsk Terrier Klub, Rasegruppen for Airedale Terrier 
 

Innkalling til årsmøte 
Onsdag 26. november 2014 

kl. 19.00 

Sted: NKKs møtelokale på Bryn   
Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo 

For veibeskrivelse, se hjemmesiden på www.norskterrierklub.no 
 
 
DAGSORDEN FOR MØTET 
 
1. Godkjenning av innkallingen 
2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen  

samt 3 stemmetellere  
3. Årsberetning 
4. Regnskap med revisors beretning 
5. Planer for aktiviteter 
6. Saker/forslag fremmet av medlemmer 
7. Saker/forslag fra styret 
8. Valg 
 
Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier 
har stemmerett. 
 
Innkalling, årsberetning, regnskap og forslag til kandidater ved valgene er publisert 
3 uker før årsmøtet på rasegruppens hjemmeside på www.norskterrierklub.no  
 
Etter årsmøtet blir det enkel servering og loddsalg. Ta gjerne med premier! 
 
1. Godkjenning av innkallingen 
 
2. Valg av møteleder m.v.  

a) møteleder 
b) referent 
c) 2 til å undertegne protokollen  
d) tellekorps på minst 3 personer 
 

3. Årsberetning – styrets beretning for driftsåret 1.10.13 -30.9.14 
a) Styret og tillitsvalgte 
Etter valget på årsmøtet 25. november 2013 har styret hatt følgende sammensetning: 

Leder: Helene Amlie 
Nestleder: Reidar Førre Larsen 
Sekretær: Vivi Christiansen   
Kasserer: Oddbjørn Sæther 
Styremedlem: Aud Jacobsen       
Styremedlem: Torgunn Haug 
Styremedlem:  Liv-Berit Gundersgaard 

http://www.norskterrierklub.no/
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Vararepresentant:  Magne Hovde  
Vararepresentant:   Marte Otrebski Hermanrud   
 
Valgkomité: Solveig Lysen 
 May Turid Midtsund 
 Torild Frøberg 
 
Revisor: Åsta I. Sørensen 
 
Valpeformidler:  Magne Hovde 
 
b) Medlemstall 
Pr. 1.10..2013 var det 147 fullt betalende NTK-medlemmer tilsluttet rasegruppen 
  6 æremedlemmer 
  153 totalt 
 
Pr. 30.9.2014 var det 102 fullt betalende medlemmer tilsluttet NTK og rasegruppen 
  3 æresmedlemmer 
  105 totalt 
 
Det skal bemerkes at egen medlemskontingent til rasegruppene falt bort fra og med 
1.1.2013 som følge av vedtak i NTKs generalforsamling 25.4.2012. Fra årsskiftet ble 
NTK-medlemmer som var registrert med rasen automatisk tilhørende rasegruppen. 
Dette forutsatte at man var registrert i NKK-systemet som eier av en airedale terrier.  
 
På NTKs generalforsamling 26.4.2014 ble det vedtatt å gå tilbake til tidligere 
ordning, og særkontingent for rasegruppene ble gjeninnført. Men fortsatt er 
utsending av rasegruppekontingent koblet til eierskap til hund i NKK-systemet. 
Andre som ønsker å være medlem må selv kontakte NTKs medlemsadministrator. 
For rasegruppen har dette naturlig nok ført til en reduksjon i antall medlemmer. I 
neste periode bør man gå aktivt til verks for å få tilbake tidligere medlemmer, i 
tillegg til å rekruttere nye airedale terrier-eiere.   
   
c) Møtevirksomhet 
Det har vært avholdt 6 ordinære styremøter i tillegg til årsmøtet i driftsåret 
01.10.13 – 30.09.14: 30.10, 20.1, 4.3, 1.4, 22.5 og 25.9, Det har også vært hyppig 
dialog mellom styremedlemmene på mail og under aktiviteter og samlinger,  
 
Leder og nestleder deltok på NTKs samarbeidsmøte for rasegrupper og 
raserepresentanter 15.-16.2 2014 på hotell Mastemyr i Kolbotn. 
. 
d) Aktiviteter 
Rasegruppen har gjennomført følgende i driftsåret 1.10.13-30.9.14: 
12.-13. oktober: Trimmekurs Myrbø, Bergen 
19.-20. oktober: Trimmekurs Finnskogen, Hedmark 
26. oktober: Trimmekurs Skaun, Trøndelag 
11. november: Møte om Rasespesifikke Avlsstrategier, Oslo  
3.-4. mai: Aktivitetshelg og trimmekurs, Drammen * 
1.-3. august: Utstilling Nesbyen – drift av vaffelbua ** 
16. august: Open Show, Skedsmo *** 
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* Aktivitetshelg, Drammen: 
Den første helgen i mai arrangerte rasegruppen aktivitetshelg i Drammen 
hundepark. Trimmekurs, feltsøk, agility, ringtrening, smeller, hverdagslydighet og 
rallylydighet sto på programmet. Hallen i Drammen Hundepark ble delt inn i ulike 
områder og deltakerne kunne velge mellom og kombinere ulike aktiviteter. Om lag 
25 hunder med eiere deltok i løpet av helgen, flest på lørdag. Arrangementet var 
vellykket og tilbakemeldingene entydig positive.  
 
** Utstilling Nesbyen: 
Helgen 1.-3. august tok rasegruppen igjen oppdraget med å drive salget i vaffelbua 
og forsyne ringene med mat og drikke på utstillingene til Norsk Terrier Klub og 
Norsk Ulvehundklubb. Tone Sæther og Synnøve Kristoffersen tok på seg 
hovedansvaret for planleggingen på oppdrag fra styret. 16 personer reiste til 
Nesbyen for å bidra til dugnaden, som gir kjærkomne inntekter til rasegruppen. 
Takk til alle som bidro! 
 
*** Open Show: 
Årets rasespesial ble arrangert på Bygdemuseet på Huseby gård i Skedsmo, som 
viste seg å være et utmerket stedsvalg. Anne Klaas fra Estland var eksteriørdommer, 
mens Kirsti Ekstrøm var lydighetsdommer. Jon-Atle Andresen var ringsekretær og 
Marius Kjos skriver. Totalt var det påmeldt 25 hunder i eksteriør (hvorav to valper) 
og 4 i lydighet. 9 år gamle Tone var alene i barn og hund-konkurransen i år. 
 
Arrangementet ble avviklet uten problemer til tross for noen regnskurer i starten. 
Dommerteamet fungerte utmerket og det ble en hyggelig dag i og ved ringen. Som 
vanlig ble det solgt vafler, kaffe og pølser av den trofaste vaffelgjengen, og dagen ble 
avsluttet med loddsalg.  
 
f) Redaksjonell virksomhet / kommunikasjon 
Rasegruppen har bidratt med 4-5 sider i hver utgave av Terrierbladet. Det 
oppfordres stadig til flere bidrag fra medlemmer i form av bilder og/eller tekst  
 
Hjemmesiden på www.norskterrierklub.no har vært oppdatert med aktuell 
informasjon rundt aktiviteter o.l. I tillegg opprettet rasegruppen våren 2014 en 
informasjonsside på Facebook. Trykt direktekommunikasjon brukes unntaksvis til 
invitasjoner. 
 
g) Valpeformidling 
Valpeformidler har vært Magne Hovde. Valpeformidleren har få henvendelser og har 
ikke formidlet noen valpekull. Det er registrert 5 kull med i alt 43 valper i perioden. 
Det er importert 6 hunder i perioden.   
 
h) Annet 
HD-status 1.10.13-30.09.14: 20 hunder (7 A, 10 B, 1 C, 1 D, 1 E)    
AD-status 1.10.13-30.09-14: 2 hunder (2 A)                               
  

http://www.norskterrierklub.no/
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4. Regnskap 
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5. Planer for aktiviteter  
1.10.14-30.9.15, med forbehold: 
- 11.-12.10: Trimmekurs Finnskogen * 
- Vinter/vår: Trimmekurs Vestlandet (dato ikke fastsatt) 
- Primo april: Trimmekurs Trøndelag 
- 11.-12. april: Trimmekurs på Østlandet 
- 2.-3. mai: Aktivitetshelg Drammen 
- 13. juni: Airedale terrier Open Show   

* er avholdt når beretningen sendes ut  
Videre i 2015: 
- 17.-18. oktober: Trimmekurs på Østlandet  
- Evt. trimmekurs Trøndelag / Vestlandet 
- Årsmøte: 23. november 
 
6. Saker/forslag fremmet av medlemmer 
Det har ikke kommet inn noen forslag fra klubbens medlemmer. 
 
7. Forslag fra styret 
Det foreligger ingen forslag fra styret. 
 
8. Valg 
Det skal velges: 
Leder 2 år 
Tre styremedlemmer 2 år  
1 styremedlem 1 år 
To vararepresentanter 1 år  
Valgkomitémedlem 3 år 
Revisor 1 år 
 
Nåværende verv: 
Leder:  Helene Amlie (ønsker ikke gjenvalg) 
Styremedlem:  Reidar Førre Larsen (stiller som leder, erstattes som 

styremedlem for gjenværende 1 år)   
Styremedlem:  Vivi Christiansen (kan gjenvelges)    
Styremedlem:  Oddbjørn Sæther (kan gjenvelges) 
Styremedlem:  Aud Jacobsen (ønsker ikke gjenvalg)  
Styremedlem:  Torgunn Haug (1 år igjen) 
Styremedlem:  Liv-Berit Gundersgaard (1 år igjen) 
Vararepresentant:  Magne Hovde (kan gjenvelges) 
Vararepresentant:  Marte Otrebski Hermanrud (ønsker ikke gjenvalg) 
 
Valgkomité: Solveig Lysen (går ut) 
 May Turid Midtsund (1 år igjen) 
 Torild Frøberg (2 år igjen) 
 
Revisor: Åsta I. Sørensen (ønsker ikke gjenvalg) 
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Innkomne forslag/valgkomiteens innstilling:  Foreslått av 

Leder 
Reidar Førre Larsen (2 år) (ny) Valgkomiteen 
  
Styremedlemmer   
Vivi Christiansen (2 år) (gjenvalg)                          Valgkomiteen 
   
Oddbjørn Sæther (2 år) (gjenvalg) Valgkomiteen 
 
Helene Amlie (2 år) (ny)                           Valgkomiteen 
 
Kristin Løken (1 år) (ny) Valgkomiteen  
 
 
Vararepresentanter:  
Magne Hovde (1 år) (gjenvalg)    Valgkomiteen 
 
Kristin Zahl Eriksen (1 år) (ny)    Valgkomiteen 
 
Valgkomité:  
Aud Jahren (ny) Valgkomiteen 
 
Steinar Frøiland (ny) Valgkomiteen 
 
Revisor:  
Kari Lauritzen (ny)                                                      Valgkomiteen 
 
 

Valgkomiteen 

Solveig Lysen        May Turid Midtsund  Torild Frøberg  

 

---------------------------------- 
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Ønsker du å gjøre bruk av din rett til å forhåndsstemme? 
Informasjon til alle som skal avgi stemme: Du må ha gyldig medlemskap i rasegruppen for å 
stemme.  
 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte på årsmøtet eller ved forhåndsstemme. 
Forhåndsstemmer skal være rasegruppens valgkomité i hende før årsmøtet. 
Forhåndsstemmer skal være hemmelige, 
 

Din stemmeseddel med kandidatenes navn skal legges i en egen konvolutt som klebes igjen 
og merkes ”Stemmesedler”. Denne konvolutten, sammen med en lapp hvor du har skrevet 
ditt navn og adresse, legges i en ny konvolutt som sendes til: 
 

Rasegruppen for Airedale Terrier 
Valgkomiteen ved Torild Frøberg 

Saltnesveien 285 
1642 Saltnes 

NB! Må være valgkomiteen i hende før årsmøtet 
  

Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. 
Dersom navnet ditt ikke er vedlagt, blir stemmeseddelen forkastet 
 

Det er ikke anledning til å stemme på andre kandidater enn dem som det er fremmet forslag 
om innen fristen, dvs. de som er nevnt nedenfor. 
 
STEMMESEDLER 
Sett kryss ved de personene du vil stemme på.  
……………………………………………………………………………………………… 
Stemmeseddel A (1 kryss) 
LEDER: Det skal velges leder for 2 år  
 � Reidar Førre Larsen 
……………………………………………………………………………………………… 
Stemmeseddel B (3 kryss) 
STYREMEDLEMMER: Det skal velges 3 styremedlemmer for 2 år 
 � Helene Amlie 
 � Vivi Christiansen 
 � Oddbjørn Sæther 
………………………………………………………………………………………………… 
Stemmeseddel C (1 kryss) 
STYREMEDLEMMER: Det skal velges 1 styremedlem for 1 år 
 � Kristin Løken 
………………………………………………………………………………………………… 
Stemmeseddel D (2 kryss) 
VARAMEDLEM: Det skal velges 2 medlemmer for 1 år 
 � Kristin Zahl Eriksen 
 � Magne Hovde 
………………………………………………………………………………………………… 
Stemmeseddel E (1 kryss) 
VALGKOMITÉ: Velges for 3 år 
 �  Steinar Frøiland 
 �  Aud Jahren 
………………………………………………………………………………………………… 
Stemmeseddel F (1 kryss) 
REVISOR: Velges for 1 år 
 � Kari Lauritzen  
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