
 

REFERAT 

STYREMØTE DATO 24.02.2019 

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER 

 

Deltakere: Monica Berg, Rebecca Aversano, Solveig Naadland, Kari Anne Lundberg, Inger-Lise 

Teigland, Monica Tellnes, Maria Huseby Opheim 

Referent: Inger-Lise Teigland 

 

Godkjenning av referat av 06.01.2019 - ok. 

 

Sak 1 – 02/19: Status Årlig evaluering av RAS v/ Inger-Lise 

RAS skal evalueres årlig og revideres hvert 5. år. Skjema for evaluering og revidering er 

utarbeidet av NKK, og skal følges. Vi gjorde vesentlige endringer i fjor som må synliggjøres i 

RAS. Vi trenger en lite gruppe som kan ha RAS-evaluering og kommende revidering som 

oppgave. Inger-Lise foreslår å ta inn Kirsti Skaar i denne gruppen som representant utenfor 

styret, samt at Maria Huseby også blir en av gruppen. Planen er å ha evalueringen ferdig i 

april 2019.  

 

Sak 2 – 02/19: Oppdretterlinker 

Vi har hatt noen saker som omhandler oppdrettere med link, og kull som ikke innfrir de nye 

avlskriteriene. Sakene er behandlet og respektive oppdrettere er informert om styrets 

avgjørelse. Sakene har vist et behov for rutiner på sjekk ved oppføring med link, samt rutiner 

og prosedyrer for saksbehandlingen som påløper i slike saker. Det er satt ned en liten 

gruppe som ivaretar dette fremover. Gruppen består av Monica Berg, Monica Tellnes og 

Maria Huseby. Det er utarbeidet en sjekkliste som skal brukes ved linkoppføring.  

 

Sak 3 – 02/19: Oppdretter linker – innmeldingsordningen 

Det har oppstått situasjoner der oppdretter betaler gebyr for link, og der det ved sjekk viser 

seg at kriteriene ikke er innfridd. Videre er det situasjoner der oppdretter står med link, og så 

mister mulighet til link på grunn av avl som ikke innfrir kriteriene. Tema gjelder krav om 



 

tilbakebetaling av gebyret på 300 kr. Dette er tatt opp tidligere jfr. referat av 02.10.18 sak 6 – 

09/18, og oppdretterne er opplyst om at innbetalt gebyr for link ikke betales tilbake. Vi har 

oppfordret oppdretterne om å selv sjekke at de oppfyller kriteriene før de melder seg opp og 

betaler gebyret. Dersom oppdretter er i tvil, eller har spørsmål, kan styret kontaktes på mail.  

 

Dagens innmeldingsordning er mangelfull. Oppdrettere kan melde seg inn via link på NTKs 

side. Innmelding og betaling går direkte til HS, og det kan gå noe tid før RG Jack får beskjed 

om oppføring og innbetaling. Situasjonene oppstår når vi ved sjekk opp mot kriteriene finner 

at disse ikke er innfridd mtp linkoppføring. Saken er meldt opp som sak i det kommende 

samarbeidsmøte med HS. Ønsket løsning er at oppdretter sender en mail om ønsket 

linkoppføring og vi kan komme i dialog før linken betales.  

Inntil vi får en avklaring på innmeldingsordningen fra HS, har styret valgt å betale 

tilbake gebyret i de tilfellene der det ved ny innmelding viser seg at kriteriene ikke er 

innfridd. Oppdrettere som står med link, og som velger å ha kull som avviker fra 

kriteriene i løpet av det inneværende året, betales ikke tilbake.  

 

Sak 4 – 02/19: Status VMJ v/Rebecca 

Rebecca mangler fortsatt en del bilder til de ulike artiklene i bladet. Hun etterlyser bilder på 

FB siden vår. Antatt dato for sending til trykkeri er 01.04.19.  

Monica Tellnes skal kontakte forleverandører med tanke på annonser i Vi med Jack. Vi har 

undersøkt litt hva andre rasekubber tar for annonser i sine medlemsblader. Vi er blitt enige 

om følgende priser for annonser; 500 kr for dobbelsidig annonse, 300 kr for helside og 200 

for halvside. Info om dette settes inn på hjemmesiden og i bladet.  

Rebecca kom også med forslag om å sende bladet til ulike veterinærklinikker som kan ha 

dette på sine venterom. Forslaget fikk støtte i styret, og Rebecca vil kontakte noen klinikker 

rundt om i landet om dette. Kanskje kan vi få til avtaler om at respektive klinikker kan 

abonnere på medlemsbladet.  

 

Sak 5 – 02/19: Neste års oppdretterseminar. 

Vi har drøftet mulighet for å samkjøre oppdretterseminar med rasespesial fremover, og at 

dette avholdes annethvert år. Ved å samkjøre arrangementene kan vi nå flere, og med tanke 



 

på reise vil det være en fordel for de som bor lengre unna. I år skal vi kun ha rasespesial, 

men vi satser på å ha kombinerte rasespesial og oppdretterseminar fremover.  

 

Sak 6 – 02/19: Status Rasespesial 2019 v/ Maria og Kari Anne  

Maria og Kari Anne informerer. Rosetter er bestilt, dommer, ringsekretær og sted er klart. De 

er i gang med å sette opp klasser, og jobber med å få ferdig en annonse som skal med i «Vi 

med Jack» 

 

Sak 7 – 02/19: Årets Jack Russell Terrier – utvide grener for deltagelse? 

Tilbakemelding fra HS om at grenene Nose Work og Barn Hunt ikke kan telle med i Årets 

JRT på grunn av at klubbene ikke er tilknyttet NKK.  

 

Sak 8 – 02/19: Status Økonomi v/Kari Anne 

Kari Anne redegjorde for økonomien. Vi har lite utgifter. De største utgiftene er knyttet til 

medlemsbladet. Inntekter kommer fra medlemskontingent og gebyr for link. Vi vil få utlegg på 

reise ved deltagelse på årets generalforsamling (GS) i NTK i april der to fra styret skal delta. 

Rasespesialen vil også medføre utgifter, men her kommer også noe inn fra påmelding og 

sponsing av premier. 

 

Evt:  

1. Tanya Susegg Berge har gitt beskjed om at hun trekker seg som varastyremedlem.  

2. HS har kalt inn til samarbeidsmøte, og Monica Berg, Rebecca Aversano og Inger-Lise 

Teigland deltar her.  

3. Vi ønsker å søke om større ringplass ved Dogs4 All fordi vi skal ha koldtbord ringside. 

I 2018 var det svært trangt rundt ringene. Maria sjekker ut dette.  

 

Ref. Inger-Lise Teigland 

 

 


