
Referat - Årsmøte i Rasegruppen for Jack Russell Terrier 2017. 
 
Sted: Rødekorshuset i Lillestrøm, Skedsmogata 3c 2000 Lillestrøm 

Dato : 19 november 2017, kl 16.00 

Tilstede for å overvære årsmøtet var leder i NTK Annlaug Gjerde og nestleder Petter Kaalstad. 

 

Punkt 1 

Møte ble satt av Beate Kittilsen. 

Innkallingen Godkjent. 

Valg av møteleder: Beate Kittilsen. 

Referent: Maria Huseby 

Tellekorps: Maria Huseby, Solveig Naadland, Julie Gaudernack. 

Underskrive protokollen: Solveig Naadland og Kari Torgersen 

Stemmeberettigede: 11 stk 

Innkomne forhåndsstemmer: 0 

 

Punkt 2 - Årsberetning 

Beate gikk igjennom den muntlig da ikke mye har skjedd dette året uten om å svare på div mail fra jrt 

interesserte samt en del håndtering av Vi med Jack, Terrierbladet osv. Dette fordi ingen møtte opp på 

årsmøtet i fjor, og styret ikke har vært fulltallig. 

 

Punkt 3 - Regnskap 

Det er for tiden 53 000 kr på konto. 

Det er ikke lagt frem regnskap og dette er dermed ikke godkjent. Det kommer frem at det ikke har 

vært godkjent regnskap de siste 5 år. Dette må selvfølgelig på plass snarest, og blir nytt styres 

hovedfokus å få dette på plass i samarbeid med hovedstyret i Terrierklubben (NTK). Statusmøte avtalt 

med hovedstyret i midten av januar. Hovedstyret innkaller styret i rasegruppa. 

 

Punkt 4 - Innkomne forslag 

Det er kommet inn sak med ønske om kjent patellastatus og kjent øyestatus registrert i dogweb, 

sistnevnte ikke eldre en 12 mnd før registrering av valper. Saken inneholdt også forslag om heving av 

utstillingskrav fra 1 x very good til 2 x ganger excellent for avlsdyr for link på NTKs hjemmeside. 

Videre var det fremmet forslag om mentorordning for nye oppdrettere. 

Forslaget ble etter diskusjon delt opp i 3 deler: 

 



1. Registrering av patellastatus i Dogweb før registrering av valper. Enstemmig vedtatt. 

  

2. Øyelysning ikke eldre enn 12 mnd før registrering av valper. 2 stemmer for, 9 imot. Ikke 

vedtatt. 

 

3. Heving av utstillings resultater, samt mentorordning ble trukket av forslagsfremmere da dette 

ikke krever avstemning på NTKs generalforsamling, og kan jobbes videre med i det nye styret. 

 

I forbindelse med forlaget ble det lagt frem en god del data og informasjon om antall oppdrettere på 

jrt i Norge. 115 stk har hatt til sammen 243 kull de siste 21 mnd. Av disse har 60 oppdrettere 

kennelnavn. Av de 60 med kennelnavn er 42 medlem av rasegruppa. Av de 55 oppdretterne uten 

kennelnavn er kun 10 medlemmer i rasegruppa. 

 

Punkt 5 - Planer og hovedfokus for 2018 

Oppdretterseminar, samt å få orden på regnskapet. 

 

Punkt 6 – Valg 

Styre: 

Leder: Inger-Lise Teigland 2 år 

Styremedlem: Kirsti Skaar 1 år 

Styremedlem: Solveig Naadland 2 år 

Styremedlem: Monica Berg 2 år 

Styremedlem: Maria Huseby 2 år 

Vara styremedlem: Tanya Susegg Berge 1 år 

Valgkomite: 

Julie Gaudernack 1 år (Hovedansvar for valget 2018) 

Nina Mohn 2 år 

Renate Lund 3 år 

 

Revisor: Mette Erklev 1år 

 

Styret ble enstemmig valgt. 

 

 

Maria Huseby, referent. 



 

 

 

 


