
Saksliste Rasegruppen Cairn Terrier   Mandag 08.01.2018 kl.19.00 via Skype 

✓ Konstituering 

 

✓ Web Ansvarlig/resultat 

 

✓ Oppdatering trimmeliste/distrikt representanter 

 

✓ Sosial samling Kristi Himmelfartsdag 10.mai 

 

✓ Open show 19-20 mai 

 

Hvor?Hvem?Hva? 

 

✓ Årbok 

 

✓ RAS 

 

✓ Trimmekurs/trimmetreff 

 

✓ DIV 

Vel møtt ☺ 

 

 

Referat Styremøte Rasegruppen Cairn Terrier Mandag 08.01.2018 

Skype 

Tilstede. Geir Stuldalen, Wibeke Karlsen, Dag Anmarkrud, Tone Kristiansen, Anita Gustavsen 

Haarberg, Lene Løberg Andersen 

Referent: Lene Løberg Andersen 

 

01/18-Konstituering 

Leder: Lene Løberg Andersen 

Nest leder: Geir Stuldalen 

Sekretær: Wibeke Karlsen 

Styremedlem: Grethe Løken 

Styremedlem: Tone Kristiansen 

Varamedlem: Dag Anmarkrud 

Varamedlem: Anita Gustavsen Haarberg 

 



 02/18-Web ansvarlig/resultat ansvarlig 

Anita foreslår Ruth Sheila Rolstad som web/resultat ansvarlig. Lene kontakter henne. 

 

03/18-Oppdatering av trimmelister/distrikts representanter. 

Listene bør oppdateres da flere har valgt å trekke seg fra listene. Tone kontakter dem som står på 

listen. 

Det ble foreslått flere navn for DS. Disse vil bli spurt: Line Sandli Østlandet (1) Monicha Ruud-

Telemark, Aust Agder og Vest-Agder 

 

04/18- Sosial Samling Kr.Himmelfartsdag 10.Mai. 

Oppfordring til DS om å arrangere en aktivitet. Lene sender ut mail. 

 

05/18-Open Show 

Hvem, Hva og Hvor? 

Vi er seint ute med å skaffe dommer til arrangementet og det egentlig skal være dommer fra rasens 

hjemland må vi spørre «lokale» dommere. Vigdis Nymark ble foreslått og hun vil bli kontaktet.  Geir 

fikk i oppgave å undersøke om dommer til neste års open show (8-10 juni-2019) 

I nærheten av Hunderfossen. Lene undersøker campingplasser som kan være aktuelle for 

arrangementet. Denne helgen er parken åpen, så det kan være ett trekkplaster for familier. 

Styret tenker på forskjellige aktiviteter vi kan ha på samlingen. 

 

09/18-Årbok 

Geir foreslår at vi legger ned årboka inntil videre da det er lite salg av årbøkene. Lene undersøker 

mulighetene for en elektronisk årbok. 

 

10/18-RAS 

Ras skal oppdateres. Geir, Anita og Tone ser på dette. 

 

10/18- Trimmekurs/trimmetreff. 

Trimmetreff siste søndag i mnd. Drammen? Grethe blir spurt om det er fortsatt aktuelt sammen med 

Heidi Sveia Ruud. 

Det er ønskelig å arrangere trimmekurs. Dette kan styret eller DS arrangere. Vi ønsker å ha et tilbud 

til medlemmene. 

 



DIV- 

-Terrierbladet- Oppfordre medlemmer til å skrive inn/sende bilder.  

-Årets publiseres først i terrierbladet før det blir lagt ut på hjemmesiden/Facebook siden. 

- Valpeformidler: Inntil videre er styret v/ leder valpeformidler. Det er ønske om egen valpeformidler 

i gruppen. 


