
Referat

STYREMØTE DATO: 30.10.2022

RASEGRUPPEN FOR JACK RUSSELL TERRIER

Referent:  Maria Huseby

Godkjenne referat fra sist møte: 25.09.2022
Tilstede: Linn Myhre Sjøåsen, Igor Uthuslien, Ingunn Lia
Pedersen,  Ann Mari Nordahl, Karianne Lundberg , Monica Berg og Maria Huseby.

Sak 1 -10/22  Årsmøte Rødekors huset lillestrøm kl 14 . Maria skriver årsmelding og innhenter 
innstillingen til valg komiteen. Vi håper at regneskapet blir ferdig innen fristen slik at det kan legges 
ved årsmelding. Karianne jobber med saken.  Tilstede fra styret  vil Maria, Ingunn, Monica og 
Karianne være.  Maria kjøper inn kaffi og snacks til årsmøtet. 

Sak 2 -10/22 Rasespesial 2023. Vi har fått godkjent cert  til utstillingen og vi har fått ja fra dommer 
Kao Miichi som er rasespesialist. Hun og hennes mann kommer fra Japan og de vil også ha 
raseseminar og grooming seminar.  Hennes mann Hiroshi har 40 års erfaring som terrier oppdretter, 
groomer og handler på internasjonalt nivå. Utstillingen vil bli holdt på Vestlandet i pinsehelgen.

Sak 3-10/22 Regnskap. Det gjenstår fortsatt arbeid, men kasserer og revisor mener det skal være 
ferdig  før fristen. 

Sak 4-10/22 Årsmelding . Maria skriver årsmelding .

Sak 5-11/22Stand Oslo dog show  Vi har fått beskjed fra hovedstyret at den kan rigges fredag 
morgen. Gunn Eva tar med seg det som trengs til standen fra lageret hos Ann Mari . Maria har hoved 
ansvaret for standen på messen og stiller med to hunder. I tillegg vil Ingunn, bli med på lørdag og 
søndag, Gunn Eva litt frem og tilbake når hun har tid, Kathrine Nordstrøm på lørdag, Kjetil Ebbestad 
søndag før årsmøtet og Linn etter årsmøtet. 

Sak 6-11/22 Terrierbladet Frist 2 november Maria skriver leder og tekst til presentasjon av dommer 
og foredragsholdere til spesialen og  raseseminar.

Sak 7-11/22 Årets jrt. Hege  Tollefsen og Ann Mari har kontroll på dette  og avtalt videre fremdrift.



Sak 8-11/22 Matadoravl. Med dagens fokus på hundehelse, særlig i forbindelse med 
dyrebeskyttelsen s saksøking  av Nkk ,diverse oppdrettere og raseklubber så må vi  fortsette å jobbe 
aktivt for  å holde rasen vår sunn og frisk. 

Vi har blitt gjort oppmerksom på at Nkk tall viser at det er  et lite antall hannhunder i Norge som er 
far til veldig mange valper.  Dette  kan være et faremoment som vi må følge nøye med på og evt 
vurdere om vedtak om avlssperre ved et visst oppnådd antall valper, må opp som sak. Styret har 
kommet frem til at dette er veldig restriktive tiltak som må nøye kartlegges og vurderes med 
fordeler og ulemper. Vi ønsker derfor i første omgang å ta opp saken til diskusjon med 
medlemmene på årsmøtet og innhente medlemmenes mening i saken.


