
 

Årsmøtereferat 2011 – rasegruppe for Jack Russell Terrier 

 

Sted: Røde Korshuset, Skedsmogata 3c, Lillestrøm 

Søndag 27.11.2011 

13 stemmeberettigete medlemmer til stede. 

 

1. Fullmakter levert styret. 

Ingen 

2. Møtet ble satt av Kirsti Skaar.  

Innkallingen ble godkjent. 

3. Valg av møteleder, tellekomité, referent og to til å underskrive protokollen 

Møteleder: Monica Eikrehagen Tjernø 

Tellekomité: Monica Tellnes, Mette Aavatsmark og Solveig Naadland 

Referent: Kent Samuelsen 

Underskrive protokollen: Beate Kittilsen og Kari Torgersen 

4. Årsberetning 
Årsberetningen fra styret ble gjennomlest og enstemmig godkjent.  
 

5. Regnskap  

Balansen og regnskap ble gjennomgått av Monica. Regnskapet føres etter 

kontantstrømprinsippet. 

Resultatet av driften for året 2011 gir et underskudd på kr. 4 350,- pr. 30.09.11 

Hovedårsaken til underskudd for 2011 skyldes at det er bokført trykk og porto av 5 

medlemsblader i år i stedet for 4 blader,  p.g.a. at faktura for 1. utsendelse av medlems-

bladet ikke forelå ved års-avslutning for 2010. I tillegg mottar klubben medlemskontingent 

for medlemstallet pr. 31.12.  I 2011 har klubben hatt en økning av ca. 57 medlemmer 

siden 31.12.10, noe som bidrar til vesentlig økning i trykk og utsendelse av 

medlemsbladet. 

Klubbens regnskap og balanse ble enstemmig godkjent. 

6. Planer for drift og aktiviteter 

Plan for aktiviteter i 2011 ble gjennomgått. Styret vil fortsette med oppbygningen av 
gruppen og videreutvikle systemet med Distriktskontakter. 
Av andre planer, så skal det arrangeres et Open Show i August som et jubileum på 
rasens 10 år i Norge. 
Aktivitetsplan enstemmig godkjent. 
 

7. Innkomne saker 
 
7.1  Ønske om å få til en avtale med Finn.no for å synliggjøre medlemmers 
valpeannonser. 



Dette temaet har blitt forespurt Hovedstyret i NTK ved tidligere anledninger av andre 
rasegrupper. Det ble enstemmig vedtatt at styret i rasegruppen følger opp denne saken 
og tar dette opp med HS i NTK. 

 
7.2  Det er ønske om å synliggjøre rasegruppens distriktskontakter og valpeformidlere 
bedre. 

Styret i Rasegruppen vil fortsette arbeidet med å gjøre disse mer synlige for medlemmer. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
7.3 Det er et inntrykk at rasegruppen er for lite kjent.  

Det ble blant annet foreslått å vurdere halv pris på medlemskap første år for valpekjøpere, 
samt redaksjonelle artikler eller annonser i hundeblader.  
Det ble enstemmig vedtatt at styret skal jobbe videre med å få rasegruppen bedre kjent.  
 
7.4 Det er ønske om at Rasegruppen skal innhente tilbud på t-skjorter, vester, genser 
og lignende med vår logo på, som kan selges videre til medlemmer. 

Det er ikke ønskelig å binde opp kapital i klær og andre effekter som kan bli liggende lenge 
før det blir solgt. Det er dog mulig å kunne lage et system for forhåndsbestilling og bestille 
bulkvis. Evt. kan man se på mulighet til å inngå et samarbeid med en leverandør.  
Det ble enstemmig vedtatt at styret ser videre på dette. 
 
7.5 Det har vært en utfordring å finne tid og sted for årsmøte som passer for de fleste 
medlemmer. Det foreslås å legge dette til større arrangementer. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
7.6 Det oppleves vanskelig å finne frem på de nye websidene til NTK og det ønskes 
link fra de gamle websidene til de nye. Videre ønskes det å få siden høyere opp når 
man søker etter denne. Det er også ønske om å kunne annonsere planlagte kull her. 

Det ble enstemmig vedtatt at styret jobber videre med de nye websidene for å forbedre 
disse. 
 
8. Valg. 

Følgende ble innvalgt i styret for 2011: 

Leder:    Inger-Lise Teigland   (ny 2 år) 
Styremedlem:  Monica Berg    (gjenvalg 2 år) 
Styremedlem:   Beate Kittilsen  (gjenvalg 2 år) 
Styremedlem:   Kent Harald Samuelsen (gjenvalg 2 år) 
Styremedlem:   Wencke Sivesind  (ny 2 år) 

Vara-Styremedlem:  Monica Tellnes  (ny 2 år) 

Valgkomitè:  Mette Thomassrud  (ny 3 år) 

Revisor:   Kjersti Reksten  (gjenvalg 2 år) 
 

 

__________________________  _________________________ 

Beate Kittilsen     Kari Torgersen 

 

__________________________ 

Kent Harald Samuelsen 


