
 

REFERAT 

STYREMØTE DATO 29/1-18 

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER 

 

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

Referent: Inger-Lise Teigland 

 

Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 29.12.17.   

Sak 1 - 01/18: Økonomi – følgende ble avtalt i møtet med HS 10/1-18. RG Jack har ikke hatt godkjent 

regnskap de siste årene. Vi klarer ikke innhente bilag på utgifter, men HS v/Annlaug Gjerde vil hente 

ut kontoutskrifter fra perioden 2013 til og med 2017. Kirsti og kasserer vil gå gjennom disse og lage en 

oversikt over innskudd og uttak som deretter sendes HS for godkjennelse.  

 

Sak 2 - 01/18: Det er kommet forslag om å utarbeide et ”kvalitetsmerke / symbol” for bruk i annonser 

både på hjemmesiden og på Finn for RG oppdrettere med link. Dette skal gjøre det lettere for de som 

er på utkikk etter valp å finne de oppdretterne med link som har kull der foreldredyrene innfrir RG’s 

kriterier for avl. Så snart vi har fått godkjent alle endringene vil dette settes i verk. 

Kvalitetsmerke/symbol er å anse som et tiltak for å fremme RG oppdrettere som tar rasearbeidet på 

alvor.  

 

Sak 3 - 01/18: RAS og behov for oppdatering. Det vil gjøres en gjennomgang av RAS på 

oppdretterseminaret. RAS er et viktig arbeidsdokument for oppdrettere, og inneholder informasjon om 

rasens tilstand med mer. Rasegruppens oppdrettere bør kjenne innhold og betydning. Etter 

oppdretterseminaret vil vi se på hva som må oppdateres.  

  

Sak 4 - 01/18: Rasekompendiet – vi ønsker innspill fra medlemmene i forhold til innhold i kompendiet. 

Kirsti tar saken videre.  

 

Sak 5 - 01/18: Raseparaden og rasestand. Vi trenger å fornye rasestanden vår og forslag til tiltak ble 

drøftet. Vi vil ha en flott rasestand som tiltrekker seg oppmerksomhet. Monica, Kirsti og Solveig tar 

saken videre. Dogs4all går over 3 dager og vi trenger hjelp fra medlemmer til å betjene standen vår 

disse dagene. Raseparaden går også alle 3 dagene og Monica og Inger-Lise kontakter medlemmer og 

lager oversikt over frivillige hjelpere. 

 

Sak 6 - 01/18: Innhente info fra tidligere styremedlemmer og redaktører. Vi mangler saksarkiv mm i 

perioden 2013 – 2017. Ønskelig å få samlet inn så mye som mulig og lagre dette for fremtiden. Inger-

Lise kontakter tidligere styremedlemmer og redaktører for å høre om de har saker med mer liggende.  

 

Sak 7 - 01/18: Rasespesial 2019. Saken utsettes til neste styremøte.  

 



 

Sak 8 - 01/18: VMJ. Ved en feiltagelse ble det bestilt opp flere Vi med Jack enn vi har behov for. En 

del av disse må selges for å dekke inn utgiftene. Solveig legger ut info om salg og Monica sender ut 

bladene. 

Sak 9 - 01/18: Avl og kriterier for link. Det ble drøftet hvordan man skal forklare unntak fra kriteriene – 

spesielt der det brukes upremierte hunder eller hunder med lavere premiegrad enn kriteriene tilsier. 

Kirsti utarbeider en oversiktlig beskrivelse angående 25% regelen.  

 

Evt:  

• Årsmøtet 2018 – avholdes 17/11-18, kl. 16.00 – 18.00. Sted blir Norges Varemesse. 

• Oppdretterseminar 2018 – det gjenstår å få på plass sted for seminaret. Maria jobber med 

saken.   

• Henvendelser med mer - Vi får mange hyggelige henvendelser og innspill fra medlemmer og 

andre utenfor rasegruppen som setter pris på at det nå er økt aktivitet i RG. Antall 

henvendelser på valper og info om rasen er økt etter at vi stadig oppdaterer hjemmesiden og 

FB-side med info. Vi har også fått flere innsendte bidrag til både Terrierbladet og Vi med Jack. 

Dette er hyggelig, og gir inspirasjon til videre innsats. Nå mangler det bare at RGs oppdrettere 

tar grep, og støtter opp om RG gjennom å ha link på hjemmesiden.  

 

Inger-Lise Teigland, ref. 

 


