
 

REFERAT 

STYREMØTE DATO 6/1-18 

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER 

 

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

Teigland 

Fraværende: Monica Tellnes, Maria Huseby Opheim 

Referent: Inger-Lise Teigland 

 

Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 25.11.18.   

Sak 1 - 01/19: Status Spor-saken – mulighet for sporpremierte JRT til å stille i bruksklasse på utstilling. 

Solveig og Monica B i samarbeid med Ann Karin Lystad Skyggen har vært i kontakt med NKK for å få 

oversikt over antall premierte på hi og spor de 3 siste årene. De har også kontaktet Mattilsyn, men har 

ikke fått svar derfra ennå. HS er koblet inn, og ser på saken. Det er fortsatt mye som gjenstår å få svar 

på. Saksutredningen fortsetter, og vi holdes løpende orientert. Det jobbes med å få fremmet en sak til 

Generalforsamlingen i april.  

 

Sak 2 - 01/19: Fokus på RAS – Hva bør prioriteres i 2019? 

I 2018 har fokus vært på å styrke oppdrettergruppen og få på plass nye avlskriterier samt fremme sak 

om kjent patellastatus. Dette er områder som fortsatt vil jobbes med.  

Grunnet nye kriterier og registreringskrav må RAS revideres. Inger-Lise ser på områder som må 

oppdateres og gir styret tilbakemelding. Deretter ser vi i felleskap på kortsiktige og langsiktige mål.  

 

Sak 3 - 01/19: Status Rasespesial 2019.  

Maria og Kari Anne er i gang med å få på plass skriver og ringsekretær. Maria jobber med å få tak 

hovedsponsor (fòrpremier) og sløyfer.  

Vi vil åpne for en sportsklasse der de som er premiert innen agility, lydighet og rallylydighet kan stille 

og en klasse for brukshund der spor og hipremierte kan stille.  

  

Sak 4 og sak 5 - 01/19: Medlemsbladet Vi med Jack.  

Rebecca samler inn stoff til bladet. Hun tar på seg å etterlyse bilder og innlegg fra medlemmer. Hun 

ønsker å ha noen faste spalter som går over flere utgivelser. Rebecca innhenter hjelp fra 

styremedlemmer der det er behov. Solveig blir fast korrekturleser. Antatt utgivelsesdato er satt til 

1.april.  

 

Sak 6 - 01/19: Årets Jack russell terrier 2018 

Årets Jack russell terrier i ulike grener vil presenteres i Vi med Jack. På rasespesialen 26.10.19 vil det 

blir utdeling av utmerkelser til de hundene som har blitt Årets JRT 2018.  



 

Sak 7 - 01/19: Årets JRT 2019 – mulighet for å utvide grener for deltagelse. 

Det er kommet spørsmål fra medlemmer om Barn Hunt og Nose Work resultater kan komme med som 

grener i Årets JRT. Det er en del som driver aktivt i disse grenene. Inger-Lise kontakter i første 

omgang HS og hører om det lar seg gjøre ettersom begge grener er utenfor FCI-systemet.  

 

Sak 8 - 01/19: Økonomi v/ Kari Anne 

Alle bilag er på plass og det er pr dato ingenting som er utestående. Kari Anne ber om at alle 

innbetalinger påføres informasjon om hva innbetalingen gjelder. Dette har vært glemt på flere 

Vippsinnbetalinger ved salg av bladene NMJ og VMJ, og ved kurs vi har arrangert, og skaper 

ekstraarbeid for kasserer. Vi tar bort mulighet for Vipps betaling da dette er svært uoversiktlig pga 

bedriftsløsning via HS. Det høye gebyret er også en unødig utgift.  

 

Evt:  

• Logo for oppdrettere – Maria, Monica B og Rebecca er snart ferdige med et utkast.  

 

 

Inger-Lise Teigland, ref. 

 


