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I juni avgick beklagligt vår ordförande på egen begäran och med omedelbar verkan. I samråd
med Svenska Terrierklubben beslutades att med anledning av rådande pandemi i vårt land så
var det ej lägligt att kalla till ett extra årsmöte och därmed en bättre lösning att sittande
styrelse arbetade vidare fram till nästa ordinarie årsmöte. På ett extrainsatt styrelsemöte
20-06-17 beslutades ovanstående redovisade förändringar. För att öka transparensen av det
fortsatta styrelsearbetet under hösten och fram till nästa årsmöte så har en sammanfattning av
styrelsens arbete och möten lagts ut på vår hemsida.
Styrelsemöten:
Styrelsen har under året genomfört 11 protokollförda telefonmöten.
Årsmötet hölls 2020-02-15 på Motell Vätterleden.
Medlemmar:
Antal medlemskap uppgick vid årets slut till 223 varav fanns 151 helbetalande, 32 familje, 11
utlands, 6 heders, 1 barn och 22 valpgåvomedlemmar.
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Hemsida/webmaster:
Ulla Alfredsson
Under året så har vi tacksamt fått stort stöd från vår webmaster för att på ett lättillgängligt och
informativt sätt publicera ny löpande information från styrelsen.
Norwichterrierpostens Lotta Retzner
redaktion:
August Abrahamsson
Årsboken:
Eva-Lena Johansson
Terrierposten:
Eva Körsell
Trots stora svårigheter i pandemins spår så har årsboken och två nummer av tidningen (varav
ett dubbelnummer) utgivits samt två artiklar till Terrierposten.
Klubbshop:
Tina Johansson
Försäljningen av kalendrar ökar varje år och i år blev det glädjande76 sålda kalendrar.
Det som säljer under hela året är kompendium och trimbeskrivningar.
Årets nyhet blev muggar och ett stort tack till Ylva Samuelsson som tillverkat dessa.
Uppfödning/import:
Under året har 59 hundar/valpar registrerats varav 4 importerade. 16 uppfödare har bidragit
till årets nytillskott vilket glädjande är 4 fler än förra året.
Årets aktiviteter:
P.g.a. pandemin så blev inte året som vi tänkt och som vi planerat för.
Tyvärr tvingades vi ställa in den årliga Klubbträffen med inofficiell utställning på Tånga Hed
där vi i år hade sett fram emot att få besök av vår engelska domare Jill Stevensson
tillsammans med sin uppfödarkollega Lesley Crawley som skulle hålla en intressant
föreläsning om sitt liv som framgångsrik uppfödare i England.
Årsmötet kunde ej heller genomföras som planerat och som tidigare år d.v.s. på Vätterleden i
Jönköping och i november beslutades att årsmötet istället genomförs på distans och med
support från SKK genom ett ”Digitalt förenklat årsmöte”
Annette Erlandsson är inbjuden och har mycket glädjande tackat ja till uppdraget som
utställningsdomare för klubbutställningen 2021 då vi förhoppningsvis har återgått till mer
normala förhållanden.
Det har även gjorts en anmälan till SKK om att klubbutställningen 2022 skall bli en officiell
utställning – detta eftersom senaste datum för att göra denna anmälan var den 15 september i
år. Domare för denna utställning är till vår stora glädje Renée Sporre-Willes och Ann-Marie
Figved ställer upp som CUA (Certifierad utställningsarrangör) för arrangemanget.
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Avel & Hälsa:
Under hösten så har vårt RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) reviderats och glädjande med
beröm godkänts av SKK:s avelskommitté i december månad.
Som en del i detta strategiarbete så har ett arbete påbörjats för att informera om
hälsoproblemet NTUAS Norwich Terrier Upper Airway Syndrome, (övre luftvägssyndrom
hos norwichterrier). Detta har skett genom artiklar i Norwichterrierposten samt skapandet av
ny informationssida under Avel & Hälsa på vår hemsida.
Syftet är främst att ge alla medlemmar en ökad kunskap och att informera uppfödare och
ägare om vad som händer i andra länder avseende deras strategier och forskning kring
NTUAS.
Årets vinstrikaste Norwichterrier:
Styrelsen tog i juli månad beslut om att följa Svenska Terrierklubbens beslut om att p.g.a.
Covid19 inte aktivera ”Årets”-listorna för 2020 och med samma motivering d.v.s. ”eftersom
det blir orättvist med hänsyn taget till region, ålder och de olika grenarnas förutsättningar”.
Övrigt:
Under året så har13 hundar genomgått BPH-test och fr.o.m. 2020 presenteras alla hundarna på
hemsidan och med historik från 2013.
Slutord:
Styrelsen vill till sist rikta ett stort tack till samtliga medlemmar som alla på olika sätt bidragit
till vår klubbs verksamhet och utveckling. Ett speciellt varmt tack till avelskommitté,
webmaster, klubbshop, tidningsredaktion, till alla som bidragit till vårt RAS samt NTUASinformation och för ett riktigt gott samarbete 2020.
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