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Arbetsutskottet har utgjorts av Monica Lindsjri, Blanka Rutberg och Mari-Ann Samuelsson
t.o.m.2013-05- I 8. Dtirefter utsigs inte nigot nytt.

Atta protokollftirda styrelsemiiten har hillits, varav ett var konstituerande och ett skedde via
telefonkonferens.

Medlemsavgiften har varit 200 k ftir ordinarie medlem, 50 kr ftir familjemedlem,250 kr ftir
utlzindsk medlem och 100 kr ftir givomedlemskap under ett 6r till valpkdpare.

Antalet medlemmar uppgick 2012-12-31 till 249 (252), varav 22 (22) var familjemedlemmar och
24 (25) var utliindska medlemmar.

NorfolkNytt har med Birgitta Ernblad som redaktdr utkommit med firra nummer. Distributionen
har skcltts av Barbro Karlsson. NN har forutom till medlemmarna distribuerats till SKK, SvTeK och
Kungliga Biblioteket. Utgivningsbeviset gtiller t.o.m. 2022-04-10. Svenska Norfolkterrierklubben iir
angiven som dgare, Monica Lindsjti som ansvarig utgivare och Bjiirred som utgivningsort.

Hemsidan med Birgitta Hjertberg som redaktdr har uppdaterats kontinuerligt men ryvarr inte enligt
styrelsens direktiv (styrelsebeslut 20l11) niir det giiller avelsrekommendationerna.

Avelsfrflgor: Diana Stoll har varit ansvarig med uppdrag att anlita den hjiilp hon behdver i sitt
uppdrag (enligt styrelsebeslut 2010-04-12). Diana har ftirmedlat aktuell information via Avelsrutan i
NorfolkNytt och p6 hemsidan.
Behovet av <igonlysning utreddes av SKK:s veteriniirmedicinska ogonexpert Berit Wallin
Hikansson som liimnade rekommendationer till Uppftidartriiffen 2012. Dessa hiinskcits till
Avelskonferensen 2013 som rekommenderade styrelsen att fatta beslut enligt rekommendationerna,
vilket styrelsen ocksi gjorde.
Ytterligare 7 norfolkterrier har fitt sina hjtirtan ultraljudade (totalt 88 st) inom ramarna ftir
forskningsprojektet rdrande hjtirtan hos 100 norfolkterrier. Resultatet redovisades av veteriniir Anna
Bodegard Westling pe klubbens Avelskonferens pA Stora Djulci den I 9-20 oktober. Vid
avelskonferensen redovisades tiven vad SKK veterintirmedicinska ogonexpert kommit fram till vad
giiller klubbens rekommendationer giillande dgonlysning av norfolkterrier. Avelskonferensen
rekommenderade styrelsen attfattabeslut enligt detta, vilket styrelsen gjorde den20ll1. Pa 
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Avelskonferensen gjordes iiven en uppfoljning av den Rasspecifika Avelsstrategin (RAS). Ovriga
frigor som behandlades var bl.a. piilsstruktur (flufff) och tandstatus. Hiilsoenk[ter har via e-post
skickats ut till ca 150 personer som varit medlemmar nigon gang under iren 2003 - 2012
(hiilsoenkiiten kommer att gh ut till dvriga via Posten under 2014). Valpkullsenkiiten ftirdigst6lldes
(kommer att skickas till upplodare av kull, samt finnas pi hemsidan, fr.o.m. 20lq.

Valpfiirmedlare har varit Anna-Karin Gagnemyr som under aret har civerlitit uppgiften till Diana
Stoll. Dessa har skcitt uppgiften via telefon, mejl och klubbens hemsida.

Kontaktpersoner fiir klubben har varit:
Anna-Karin Gagnemyr!, G6tene
Monica Lindsj6, Stockholm
Dorrit Ricketts, Astorp

Resultatbiirsen har skdtts av Gunilla Eriksson och Barbro Karlsson.

Shopen har skcitts av Gunvor Johansson.

Monica Lindsjd representerade SNTK pi Svenska Terrierklubbens ordfiirandekonferens och
Terrierfullmiiktige 1 3- I 4 april.

Styrelsekonferens: Denna hcills p& Motell Viitterleden under ett dygn 6-7 apriL Det var mycket
intensivt och effektivt. Trevligt var det ocks& men den "eftersits" styrelsen hade tiinkt sig blev inte
av - alla var ftir trotta. Ambitionen ar att i fortsattningen ha ett sidant "face to face-mdte" en gang
om 6ret.

Terrierposten: Rasspalten i nr I och Zhar skrivits av BlankaRutberg och i nr 3 och 4 av Monica
Lindsj<i.

Klubbtriiff och klubbutstlillning gick av stapeln29-3}juni pi Vadstena Camping.

Klubbtriiffen ldrdag eftermiddag iignades 6t trimning, agilityriining och handling. Den avslutades
med klubbtiivling i agility och nofferejs. Kickan Karlsson med Athena (Artan) blev klubbvinnarei
agility. Nofferejset som dlskas av bide hundar och publik vanns av valpen April Star's Oliver Twist
(Oliver) med iigare Stina Sjdgren Paulsson.

PA lordag kviill blev det stor uppslutning till en viilsmakande grillbuff6 med medlemmar/giister.
Tack vare generdsa donationer blev det iiven i ar en auktion. Anna-Karin Gagnemyr var utropare
och klubbens kassa forsttirktes med 5050 kr.

Klubbutstlillningen pf, scindagen lockade 39 deltagande varav 6 valpar av 4l anmtilda hundar.
Domare var Morgan Granander.
BIS blev Ch Cantab Winning Ways, uppf och iig Marita & Kenneth Eliasson, Fristad.
BIM blev Gerfelli's Jippie Flame, uppf och 5g Diana Stoll, Jirftilla.

Noffepromenader pi fustaftiltet i Stockholm har lcipande organiserats av Monica Lindsjci.

Utstiillningsresultaten har kipande samlats in och sammanstiillts av Barbro Karlsson och Monica
Lindsjci har ldpande skickat in dessa till hemsidans redaktdr ftir publicering.
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Poiingberiikningen tilt flrsbflstalistorna har gjorts av Monica Lindsj6 med st6d frfin Barbro
Karlsson. Poiingsttillningen har ltipande skickats in av Monica till hemsidans redaktcir ftir
publicering.

Arets Norfolk och Arets Hane ch Cantab winning ways, uppf och iig Marita & Kenneth Eliasson,
Fristad.
Arets Tik Ch Stummelbols Sunbeam, uppf Gunilla Jansson, Alunda, iig Gunilla Jansson, Alunda &Anna-Lena Munkvall, Akersberga.
Arets Veteran Tik Ch Guestlings Glittertind, uppf & agSusann Bjcirkfiill, Tullinge.
'A'rets Avelshane Ch Allright Tom Fool, uppf Frauke Hinsch, Tyskland, iig Dorrit Ricketts, Astorp.
Arets Avelstik Ch AdoraUet Hallelujah, uppf och tig Anne Johnsen, Norge.
Arets uppfiidare Susann Bjorkftill, kennel Guestlings.

SNTK representerades iiven med en rasmonter pi Malmci valp den l0 november. Dorrit Ricketts,
och Mikael Helander bemannade montern.

Tillagt vid irsm dtet 2013:
o Det eventuella behovet av iigonlysning ska utredas med storsta slryndsamhet.

Aterkoppling Se punhen Aielsfrdgor ovqn.
o Fdrnyade diskussioner ska ftiras med Svenska Norwichterrierklubben om ett samgiende.

Arsmcitet ans&g att ettsamgiende skulle gagna bida klubbarna, bl. a. genom en starkare
ekonomi och biittre mojligheter att rekryera medlemmar till klubbarbetet.
Aterkoppling; P.g.a. att tre styrelsemedlemmsr lcimnade serelsen i maj ftrsvann bl.a. den
resurs som skulle hantera dennafrdga Styrelsen valde att fokusera pd-indra.frdgor p.g.o.
denna resursbrist.

Monica Lin Mari-Aim Samuelsson
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