
Referat  

STYREMØTE DATO: 27.11.2022

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER

Referent:  Maria Huseby

Tilstede: Wibeche Bottolfsen, Sophie Kopperud, Ann Mari Nordahl, Ingunn Lia 
Pedersen, Gunn Eva Tryland, Oddrunn Solli, Ingrid Marie Bjørdal, Inger Jewitt, 

Maria Huseby

Godkjenne referat fra sist møte: 

Sak 1 -12/22  Styret konstituert og Ingunn lia Pedersen blir nestleder. 

Arbeidsoppgaver fordelt som følger:

Artikkler terrierbladet. 1 Feb Oddrun, 1 Mai Inger, 1 aug Ingrid, 1 nov Sophie.

Avlsdata og statestikk samt helse ansvarlig for vmj. Sophie.

Hundetrening vmj Gunn Eva.

Koldtbord Sophie hovedansvarlig for arrangement i forkant sammen med Ann mari og Inger. 

Vi planlegger nkk sandefjord sommer 2023

Utstillings komitee. Maria -leder, Ann mari og Inger i tillegg vil vi søke lokale medlemmer til 
gjennomføring. 

Varelager salgsvarer  Wibeche  og Ingunn.

Sak 2 -12/22  Utstillings komite. Maria -leder, Ann Mari og Inger .  I tillegg vil vi søke lokale 
medlemmer til gjennomføring. 

Sak 3-12/22 vi skal få laget et kvalitetsstempel for RG medlemmer.  Inger snakker med grafisk 
designer om dette .

Sak4-12/22 Årets jrt Ann Mari har kontroll på dette for alle grener. Frist for innsending blir ca 15 jan.  
Vi har også drøftet å  sette opp en uoffisiell  top 10 liste  som blir lagt ut på hjemmesiden.  Alle i 
styret er positive, vi skal undersøke med HS.  Mer info om denne kommer. 

Sak5-12/22 Matador avl hva nå?   Vi har hatt en fin diskusjon på dette og vil ta tråden videre i januar 
på årets første styremøte da. 



Sak6-12/22  Status VMJ. Alt er under kontroll. Og den går i trykken i første del av desember.

Sak 7-12/22 Utregning årets jrt . For i år får man poeng for alle titler, men vi vil se på statuttene til 
denne utregningen å se om det er behov for revidering da det har kommet mange nye titler til.  Dette
gjelder alle grener. 


