
Referat Styremøte RGC Mandag 14.03.2016 via SKYPE 

Tilstede: Heidi Sveia Ruud, Annette Lurud, Grethe Løken, Svein-Åge Lokøy Hansen, Bernt 

Ludvig Wilmann og Lene Løberg Andersen 

Ikke tilstede: Geir Stuldalen 

Referent: Lene Løberg Andersen, redigert for WEB av Heidi S. Ruud 

 

12/16- Godkjenning av referat 15.02.2016 -  Godkjent 

 

04/15- RAS Heidi har ikke fått tilbake melding enten fra NTK eller NKK. Avventer inntil videre. 

06/16- Openshow 2016- Status. 

 Frist for påmelding er 25/4-16.  

Jobber fortsatt med å få premier ol på plass.  

Vi må lage et program for aktivitetene, med en slags påmelding – for å gi en oversikt.  

07/16 - Årets Cairn, gaver, utregninger/regler: 

            Det jobbes videre med å f på plass premier og gaver.  

 Reglene publiseres på hjemmesiden når den siste finishen er gjort. 

13/16- Årbok 

 Lene har noen trykkerier avventer eksakte pristilbud. Boka er snart ferdig, mangler bilder og 

siste finish. Boka skal etter planen være ferdig trykket 1. mai.  

FOLK SOM HAR CAIRN I ÅRBOKA MÅ HUSKE Å SENDE INN BILDER. 

Boka blir til salg på Open showet og på andre utstillinger, og den legges ut for salg på gruppens 

hjemmeside for bestilling.  

14/16- Eventuelt 

-Årsmøte Lørdag 19/11-16. Annette undersøker mulige lokaler. Valgkomiteen må snart begynne å 

planlegge sin jobbing. 

- Dogs4All Skal vi ha stand i år? og har vi nok folk til å stå på standen? Blir å Rigge opp fredag. 2 

etapper lørdag og søndag på 4 timer hver. Vi kan bruke rollup og banner som ble laget i 2014. 

- Himmelspretten. Sosial sammenkomst på øvre Romerike Hundesenter på Gardemoen. Trimmetreff 

i Sandefjord med sosial sammenkomst. 

 

Nytt styremøte: Mandag 20.04.2016 via SKYPE 

 

HSR 



 

 

Referat Styremøte 15.02.2016 Via Skype 

Tilstede: Heidi Sveia Ruud, Annette Lurud, Svein-Åge Lokøy Hansen, Bernt Ludvik Wilmann, 

Geir Stuldalen og Lene Løberg Andersen 

Referent: Lene Løberg Andersen. Redigert for WEB: Heidi S. Ruud 

Godkjenning av referat 18/01-16 Godkjent.  

 

04/15- RAS Heidi har fått tilbake RAS fra Terrier Klubben, vi trenger et bilde da logoen til 

rasegruppen ikke ble godkjent. Styret bestemte seg for å bruke bilde av -Gelitus Good Year. 

RAS blir nå sendt inn til NKK for godkjenning. 

06/16- Openshow 2016 

- Går igjennom hva som er på lager og hva som må bestilles av premier, rosetter, gaver.  

Forslagsrunde på gaver til Årets Cairn og dommergave.  

- Ringsekretær og skriver. Heidi sjekker opp dette.  

Aktiviteter på lørdagen: ønsker å prøve å få til litt for alle.  Agility, Rally Lydighet 

          Pels stell /trimmetreff – vi treffes og trimmer litt pels, hjelper hverandre.  

                       Medlemsmøte 

                       Felles grillaften 

                       Loddsalg. Heidi sjekker opp dette.  

08/16- Openshow 2017 faller på helgen 2-5 juni-17 

               Forslag på dommer: Norman Newton. Bent sjekker dette.  

10/16- Cairn Kalender 2017 

Ønsker å få til en kalender for salg. Bent sjekker opp dette.  

11/16- Medlemsmøter i distriktene. 

Styret ønske å arrangere medlemsmøte i distriktene Trøndelag, Rogaland, Vestlandet og 

Østlandet. Agenda for møtene vil være i utgangspunktet helse.  

Heidi sjekker ut dette med distriktsrepresentantene i aktuelle distrikt.  

09/16 Eventuelt: 

- Reglementet for utregning av årets cairn skal legges ut på hjemmesiden, Lene gjør 

dette. 

Kan det være aktuelt med flere ting til salg på hjemmesiden. Alle sjekker litt. 



-  

Styremøte 

Rasegruppen Cairn Terrier 

Dato: 14/12-2015 

Sted: SKYPE 

Tilstede: Heidi Sveia Ruud, Geir Stuldalen, Grethe Løken, Bernt Ludvig Wilmann, 

Svein-Åge Lokøy Hansen og Lene Løberg Andersen 

Ikke tilstede: Annette Lurud 

Referent: Lene Løberg Andersen, Overhalla 14/12-15 

 

Sak 

01/16 Konstituering av styret. 

Heidi ønsket velkommen til de nye i styret og hun fortalte at vi i styret har taushetsplikt. 

Styret 2016 ble slik: 

Leder: Heidi Svea Ruud 

Nest leder: Annette Lurud 

Sekretær: Lene Løberg Andersen 

Styremedlem: Grethe Løken 

Styremedlem: Svein-Åge Lokøy Hansen 

Varamedlem: Geir Stuldalen 

Varamedlem: Bernt Ludvik Willmann 

Geir fortsetter som materialforvalter 

Line Venedik forsetter som regnskapsfører. 

Resultater og utregning av årets Cairn blir Lene. 

Ny valpeformidler er Solvor Bakken.  

 

04/15  RAS 

Heidi informerer om RAS den har kommet i retur, hvor rasegruppen må gjøre noen endringer 

i forhold til begreper og korrigeringer fra hovedstyret. Heidi gjør endringene og sender ut til 

resten av styret for gjennomgang før den sendes tilbake til Terrier Klubben hovedstyret for ny 



vurdering. RAS skal være grunnlag for videre jobb innen helse i rasen. Heidi skriver et innlegg 

i neste terrier blad. 

 

02/16 Planer for 2016 

 Akershus- Trimmetreff/veiledning siste søndag i mnd.- Heidi/Annette ansvar. 

 Sandefjord- Trimmetreff/veiledning andre søndag i mnd. -Helèn S. Solbakken. 

 Oppfordre distriktsrepresentantene til å sette i gang lignende arrangement i sine 

områder. 

 Trimmekurs i Sandefjord nærmer sommeren. 

 Himmelspretten- Heidi ønsker å gjenoppta en gammel tradisjon med sosial 

sammenkomst på himmelspretten. I år er det 5.mai på Ekeberg. Heidi oppfordrer de 

andre distriktene til å arrangere en sosial sammenkomst. 

 OPEN SHOW 2016- Det ble bestemt på årsmøtet at skal være et open show i året da det 

har vært lite deltagelse på høst open. Open show 2016 er fastsatt til pinsehelgen 13.-15. 

Mai. Styret ønske å arrangere en helg slik som i fjor på Morokulien men ønske et nytt 

sted å arrangere arrangementet. Lene undersøker mulighetene i nærheten av Gol fjellet. 

Det vil også bli lagt inn et medlemsmøte den helgen. Heidi kontakter Inger Hanson om 

hun vil komme for å dømme for oss. Alle i styret undersøker dommer for Open Show 

2017, fra rasens hjemland. Medlemmer oppfordres til å sende inn forslag. 

03/16   Eventuelt 

 Skal vi ha et nytt oppdretterseminar? Med utgangspunkt i RAS og helse. 

 Avtroppende styremedlemmer har mottatt gavekort for godt jobb i styret. 

 Neste Terrier Blad, frist 1.feb. 

 

Nytt styremøte på SKYPE Mandag 18/01-16 kl.20.00  

 

 


