
Referat

STYREMØTE DATO: 03.10.2021

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER

Referent:  Maria Huseby

Tilstede: Maria Huseby, Monica Berg, Igor Uthuslien og Ingunn Lia Pedersen. 

Inger-lise Teigland og Karianne Lundberg har meldt frafall. 

Godkjenne referat fra sist møte: 

Sak 1 -10/21  Årsmøte , alt i rute ? Rødekors huset lillestrøm kl 14, årsmelding må skrives ( Inger-lise) 
og Regnskapet må være klart ( Karianne)

Sak 2 -10/21  Styremøte i forkant av årsmøte, hotell og sosialt samvær og middag.  På Lillestrøm er 
det ikke mulig å oppdrive hotell rom den helgen, Maria sjekker priser og muligheter i Oslo og 
Drammen.  Sjekker budsjett til dette med Karianne.

Sak 3-10/21 Regnskapet Karianne 

Sak 4-10/21  20 års jubileumet  Etter årsmøte må vi sette i gang med å skaffe sponsorer, bestille 
sløyfer osv. Samt ha et møte med foredragsholder om historien til jrt og samle materiale for å 
illustrere tidlige avlsdyr, hvorfor jrt forsatt er så ulike i type, str osv

Sak 5-10/21  Innhente vandrepokaler valp, voksen og veteran. Maria har voksen, Monica veteran  og 
Ingunn organiserer innhenting av valpe pokalen fra Rebecca Aversano.

Sak 6-10/21 Reiseutgifter til styret i  forbindelse med årsmøtet. Dekkes for de som kommer reisende 
langt fra, men må godkjennes på forhånd. 

Sak 7-10/21 Maria informerer om terrierklubbens avlskrav. Bør vi ha en a og b liste på kull/ 
oppdrett ?   Hovedstyret har ingen krav til link, valpeformidling, osv, dette er opp til hver rasegruppe 
å ivareta. Når styret legger frem forslag om å forlate kravet om 2 ex i tillegg til patella sjekk og 
øyelysning så bør vi finne en annen måte å premiere de som velger å følge anbefaling om 2 ex. En 
mulighet er å dele avlskrav i a og b liste som oppdretter kan bruke i forbindelse med markedsføring 
av sine kull for å skape en bevisthet blant både oppdrettere og kjøpere i forhold til kvaliiteten på 
avlsdyr.  Kull på A listen har minst 2 ex på utstiling, patellasjekk og øyelyst. Kull på B listen har kun 
helse sjekkene. 


