
 

REFERAT 

STYREMØTE DATO 02.10.2018 

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER 

 

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

Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 19.08.18. 

Sak 1 – 09/18: Bruk av Vipps ved betaling for påmelding. Bruk av Vipps ved påmelding o.l er svært 

uoversiktlig slik det fremstår i dag. Vi får kun en samleoversikt x 1 pr mnd grunnet en bedriftsløsning 

NTK HS har inngått. I tillegg blir vi belastet for gebyrer for hver overføring. Det vil si at vi får inn mindre 

penger enn ved bruk av kontonummer. Alternativt må pris på innbetaling inkludere gebyret vi blir 

belastet slik at vi ikke går med tap på grunn av bruk av Vipps.  

Det er enighet i styret om å begrense bruk av Vipps av overnevnte grunner. RG Jacks konto skal 

heretter i all hovedsak benyttes ved innbetalinger. Solveig fjerner Vippsinfo på hjemmesiden.   

 

Sak 2 – 09/18: Status Rasespesial 2019.  

Rasespesialen vil avholdes 26.oktober 2019. Maria kontakter Drammen hundepark for å bestille lokale 

for arrangementet. Dodo Sandal dømmer.  

 

Sak 3 – 09/18: Oppdretterseminar. Det har vært gjort en oppsummering av inntekter og utgifter knyttet 

til seminaret. Konferanselokale og foredragsholder er betalt. Vi mangler fortsatt oversikt over alle 

innbetalinger. Kari Anne er på saken og vil ha dette klart til årsmeldingen.   

 

Sak 4 – 09/18: Trimmekurs helgen 20. og 21.okt.18. Det har vært stor etterspørsel etter trimmekurs på 

rasen, og RG har vedtatt å kjøpe en kurspakke fra Ida Trudvang og Pietro Nucera. Det er satt opp to 

separate kurs helgen 20. og 21.oktober. Påmelding og innbetaling foregår via RG Jack. Ida og Pietro 

tar ansvar for all organisering og gjennomføring av kursene, og vil fakturere RG Jack for utgifter 

knyttet arrangementet. Inger-Lise Teigland stilte seg inhabil i denne saken, på grunn av nær relasjon 

til I. Trudvang og P. Nucera.  

 

Sak 5 – 09/18: Status Dogs4All Lillestrøm 2018 

Rasestanden. Inger-Lise og Monica rigger opp torsdag og ned søndag.  Standen stenger under 

rasebedømmelsen. Det har vært sendt ut forespørsel til flere medlemmer om bistand på standen, og vi 

har fått flere som har sagt seg villig. Fortsatt gjenstår å finne noen som kan gå raseparadene de 

respektive dagene.  

Koldtbordet fredag 16.11.18 – Monica koordinerer  

Vi skal ha en billedpresentasjon av JRT ulike pelsvarianter og farger, og I-L har kontaktet eiere av 

hunder som kunne egne seg til en slik presentasjon. Monica og I-L ferdigstiller denne når bildene er 

på plass. Monica har også kontaktet HS og firma vedrørende et banner der bildene skal presenteres, 

men av plasshensyn på standen, vil ikke banner bli prioritert i denne omgang. Alt av rekvisitter til bruk 

på standen er stort sett på plass.  



 

Solveig har vært i kontakt med Beate ang. t-skjorter med påtrykk til bruk på standen. Skjortene vil 

leveres på standen på fredag.  

 

Sak 6 – 09/18: Det har kommet tilbakemelding på at ordlyden i unntaksregelen knyttet til avlskriterier 

er uklar, og derfor kan tolkes på flere måter. Ordlyd endres fra «den totale kullregistrering» til 

«kullregistrering etter 01.08.2018». Solveig gjør endringer på hjemmesiden.  

Det er viktig å presisere at styret ikke skal ha en kontrollfunksjon med tanke på overholdelse av 

kriterier.  

Den enkelte oppdretter må selv se verdien og nødvendigheten av å overholde kriteriene, og slik bidra 

til det felles rasearbeidet. Den enkelte oppdretter må selv ta et valg på om de vil overholde kriterier 

eller ikke, og gi beskjed til styret når paring som ikke fyller kriteriene, eller kommer innunder 

unntaksregelen, foretas.  

Paring som ikke innfrir kriteriene, eller kommer innunder unntaksregelen, medfører at linken tas bort, 

og oppdretter mister mulighet til annonsering og valpeformidling gjennom RG Jack for 2 år. Innbetalt 

gebyr for link for aktuelt år refunderes ikke der oppdretter velger å foreta paring som ikke innfrir 

kriteriene eller kommer innunder unntaksregelen.  

 

Sak 7 – 09/18: Bilde med tekst til bruk i kullannonser. Monica og Maria samarbeider med Rebecca om 

utarbeidelse av en infotekst som oppdrettere med link kan bruke i sine valpeannonser. Dette er for å 

synliggjøre for valpekjøpere at kullet innfrir RG Jacks kriterier for avl.  

 

Sak 8 – 09/18: Hjemmesiden - Det ble lovet å sette en stjerne bak de oppdrettere som har 

gjennomført RG Jacks oppdretterseminar, samt formulere en tekst som forklarer kort hva stjernen 

består i. Solveig ordner dette.  

 

Sak 9 – 09/18: Årsmøtet 2018 

• Årsmeldingen må være klar innen 27.oktober ettersom den skal fremlegges medlemmer 3 

uker før årsmøtet. Styret vil ha møte i forkant for å ferdigstille årsmeldingen innen frist.  

 

• Fristen for kandidater til valg og saker til årsmøtet er 14. oktober. Valgkomiteèn er nå i gang 

med forberedelser, og medlemmer kan ta kontakt og foreslå kandidater.   

 

• Det blir enkel servering på årsmøtet. 

 

Sak 10 – 09/18 Evt:  

• Medlemstall: Betalende medlemmer er nå 355. Det er 40 medlemmer som står med 

manglende innbetaling, derav 4 nye som ennå ikke er ført over til hovedmedlemslisten.  

 

• Antall oppdrettere med link: 33 

 

• Innkjøp av banner med RG Jacks logo. I-L tar kontakt med firma som leverer slike og bestiller. 

 

• Lagring av utstyr mm tilhørende RG Jack. Vi trenger et fast sted å oppbevare RG Jacks 

eiendeler. Hittil har lagring vært gjort rundt om hos ulike styremedlemmer og innkjøp materiale 

har forsvunnet grunnet manglende oversikt. Kirsti tar kontakt med HS for å høre om de har 

lokaler vi kan benytte.  



 

Ref: Inger-Lise Teigland/Solveig Naadland 


