
REFERAT 

STYREMØTE DATO 26.11.17 - Videochat 

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER 

 

Deltakere: Kirsti Skaar, Maria Huseby, Solveig Naadland, Monica Berg og Inger-Lise Teigland 

Referent: Inger-Lise Teigland 

 

Sak 1 - 11/17: Avklare prioriterte oppgaver - hva skal vi ha fokus på i 2018? 

 Oppdretterseminar, oversikt regnskap, kriterier for link og registrering. 

 

Sak 2 - 11/17: Fordeling av ansvarsområder / oppgaver –  

• Lage årshjul for faste oppgaver/gjøremål:     Inger-Lise  

• Lage møtekalender for styremøter og legge ut referat:   Inger-Lise 

• Kontakt opp mot Hovedstyret:       Inger-Lise 

• Ansvarlig kontaktperson i styret – Vi med Jack:    Kirsti   

• Ansvarlig Terrierbladet:       Inger-Lise / Kristi 

• Ansvarlig for oppdatering av websiden:     Solveig 

• Ansvarlig for rasegruppens FB side:     Solveig 

• Besvaring av mail fra medlemmer og andre:     Maria / Monica 

• Ansvarlig for planlegging av rasestand og raseparade 2018:  Monica 
 

• Behov for valpeformidler, i så fall hvem? – Styret har vedtatt å ikke ha valpeformidler, men vil 
istedenfor henvise til aktuelle kull annonsert på Terrierklubbens hjemmeside, og til oppdrettere 
med link på rasesiden. Dette for å unngå eventuelle interessekonflikter ettersom alle i styret 
også er aktive oppdrettere.  

 

Sak 3 – 11/17: Sak vedr. kriterier for link på rasesiden. Ikke ferdig behandlet.  

 

Sak 4 – 11/17: Sak til HS vedr. kjent patellastatus for registrering av valper i NKK. Ikke ferdig 
behandlet.  

 

Sak 5 – 11/17: Ny med Jack – Monica Berg blir kontaktperson for Ny med Jack. 

 

Sak 6 – 11/17: Oppdretterseminar 2018: Det er vedtatt at vi skal ha oppretterseminar over 1 dag i 
2018. Tid, sted, innhold og foredragsholder er ikke avgjort. Info vil bli lagt ut på hjememsiden og 
FBsiden. 

Evt:  

• Skaffe oppdaterte mailinglister til medlemmer i rasegruppen for utsendelse av info – Inger-Lise 

• Styret har vedtatt at referater fra styremøter skal legges ut på hjemmesiden. Personsensitive 
saker vil ikke bli lagt ut.   


