
Rutine/Instruks for SBT RG’s Aktivitetskontakt (AKT) 
Dette er et dokument mellom styret og AKT, ikke for offentlig publisering 

Utformet av Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier © 2014                                                                                                                                                                               
All tekst fra disse sider skal henvises med link til rasegruppens websider på www.norskterrierklub.no 

 

 

1. En AKT rapporterer direkte til AKT ansvarlig oppnevnt av  styret i rasegruppen (RG’s AKT ansvarlig). All korrespondanse sendes via 

staffordshirebull@norskterrierklub.no med meldingsoverskrift ”Aktivitetskontakt [område]”.   

RG’s AKT ansvarlig tar seg av kontakt med AKT og formidling av saker til styret, samt tilbakemelding til AKT innen rimelig tid. 

2. En AKT er underlagt aktivitetskomitèen, og oppfordres til tett samarbeid med denne.    

3. Ved ønske om gjennomføring av arrangement som innebærer omsetning, skal styret på forhånd motta informasjon om 

gjennomføringen samt et budsjettoppsett til vurdering. Dette må planlegges i god tid med tanke på styrebehandling (ref terminliste for 

styremøter). Behandling utenfor ordinære styremøter ønskes i størst mulig grad å unngås, men unntak kan gjøres på særskilt grunnlag.  

Forslag sendes til styrets epost adresse hvor RG AKT ansvarlig har ansvar for å formidle svar til AKT etter behandling av forespørselen. 

4. Ved gjennomføring av arrangementer som krever påmeldingsavgift etc, så skal rasegruppens medlemmer alltid nyte godt av 

medlemspris. (Eks: påmeldingsavgift: 150,- medlemspris: 100,-)  All utgifter og inntekter skal varsles SBT RG’s kasserer via styrets AKT 

ansvarlig. 

5. Ved gjennomføring av aktivitet plikter AKT å formidle ønsket annonsering til RG’s AKT ansvarlig som igjen har ansvar for å få dette ut i 

riktige kanaler i korrekt rekkefølge (webside, facebook evt Terrierbladet) før bruk av andre informasjonskanaler. Det skal ved all 

annonsering tydeliggjøres at arrangementet er i regi av rasegruppen, og det skal tydeliggjøres at rasegruppens medlemmer får 

medlemsrabatt der det er snakk om dette.  Det skal ikke opprettes egne grupper på eks facebook uten forespørsel til styret. 

All annonsering skal godkjennes av styret. 

6. AKT`s lokale terrierklubbavdeling skal holdes informert om planlagte arrangementer, og om mulig samarbeides med.    

7. Ved usikkerhet vedrørende raserelaterte spørsmål fra medlemsmassen skal AKT  videreformidle disse henvendelsene til styret. 

Rasegruppen (herunder AKT) skal ikke ta stilling til hvilke oppdrettere som er/ikke er seriøse eller helse og /eller avls relaterte spørsmål. 

En AKT må alltid tenke på at de representerer Rasegruppen og være forsiktig med uttalelser / handlinger som kan få konsekvenser 

ovenfor Rasegruppen. 

 

8. En AKT plikter å ha en eller annen form for aktivitet tilgjengelig for alle medlemmer minst 1 gang i måneden. Det ønskes en oversikt 

over dette per 3 mnd tilsendt RG’s AKT ansvarlig. (type aktiviet og dato) Dette kan være turer, treff, arrangementer eller lignende. Etter 

arrangement hvor det har vært kostnader involvert plikter en AKT og sende en rapport til RG’s AKT ansvarlig om inntekter/utgifter 

(kvitteringer) og antall deltakere.  AKT skal også hver 3 mnd rapportere til RG’s AKT ansvarlig om alle aktiviteter og deltagelse på disse. 

9. Rasegruppen står fritt til å bytte ut AKT hvis samarbeidet ikke fungerer eller om aktivitetsnivået ikke er tilfredstillende. 

Om det er problemer mellom AKT og RG’s AKT ansvarlig sendes henvendelse om dette rett til styret. 

10. Det er ikke mulig for en AKT og nyte økonomiske goder av arbeidet som AKT. Dette er frivilig arbeid.  

 

 

Ved aksept av denne instruksen i sin helhet inngår man en avtale med Rasegruppen om å gjøre sitt ytterste for å overholde punktene  

nevnt ovenfor.   

En AKT kan frasi seg ansvaret når de ønsker da dette ikke er bindene. 

 


