
Jack Russell Klubben 

C/o Marie Nylander Hultberg           PROTOKOLL nr 1 

  

                                            2012-03-25 

    

 

 Styrelsemöte 

 

Tid 2012-03-25 

 

Plats Göteborgs Hundarena 

 

Närvarande Henrik Lindberg    ordförande för mötet 

 Lena Lövdahl 

 Dennis Forsberg   

 Therese Petersson 

 Ulrica Tellebo  

  

  

  

Ej närvarande, Sofie Lundqvist, Marie Nylander Hultberg 

anmält förhinder    

  

  

 § 9 Inledning 

 

 Mötesordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna  

 

 § 10 Justeringsman 

 

 Valdes Dennis Forsberg att jämte ordföranden justera 

 dagens protokoll. 

 

 § 11 Fastställande av dagordning  

  

 Dagordning fastställdes 

                             

 § 12 Föregående mötesprotokoll 

 

 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna 

  

 § 13 Rapporter  

 
 Ordförande: Rapporterade om att vi fått nytt hyreskontrakt på lagerlokalen 

och vi enades om att då den ej utnyttjas till fullo skall vi säga upp den och se 

över vart vi kan placera materialet. 3 månaders uppsägning gäller. 

 Henrik Lindberg säger upp lokalen. 

 

 Webbmaster: Meddelar att länken för Norra området ej är i funktion och 

får i uppgift att kontakta den ansvarige för området och se vad som är fel. 

  



 Sekreteraren: Har fått inbjudan till viltspårs mästerskap i Terrier klubbens 

regi och styrelsen beslutar att tillfråga de 2 som är vinnare av 10 i topp om 

någon av dem kan / vill åka och representera klubben. Dennis Forsberg skall 

kontakta dem samt göra anmälan till Terrier klubben. 

 

 Arbetsgruppen inför Domarkonferensen 2014 skall enligt årsmötet bestå 

av sammankallande och kontakperson till Terrier klubben under hela 

processen Ewa Nielsen, från de namnförslag som kom fram på årsmötet är 

övriga ledamöter Lena Lövdahl och Ingrid Saltzman. 

 

 Svenska Terrier klubbens ansvarige mot rasklubben är Gertrud Hagström 

 

 TF delegaterna Henrik Lindberg och Therese Pettersson anmäls av Lena 

Lövdahl samt att vi skall tillfråga om annan person för Ewa Nielsen kan åka 

på första mötet inför Datorkonferensen 2014 då Ewa Nielsen är på 

domaruppdrag utomlands. Lena Lövdahl kontrollerar och anmäler till TF. 

  

 
 § 14 JRT specialen 

 
 Utställningsansvarig: Frågar styrelsen om vi skall försöka att flytta 

rasspecialen till östra området 2012 enligt önskemål från medlemmar. 

Styrelsen tar beslut om att tillfråga Östras kontaktpersoner om de önskar att 

genomföra specialen inom sitt område, Therese Pettersson tillfrågar Jenny 

Frängqvist som är ansvarig för Östra. 

 Domare: beslutar Styrelsen att fortsätta med auktoriserad domare på rasen 

och Dan Ericsson skall tillfrågas i första hand om han ej kan då det är kort 

om tid så skall annan auktoriserad domare tillfrågas. Lena Lövdahl tillfrågar 

Dan Ericsson efter att plats är bestämd och datum. 

 
 § 15 Beslut 

 
 Beslutades att Henrik Lindberg säger upp lagerlokalen. 

 Beslutades att Therese Pettersson  kontakta den ansvarige för Norra 

angående deras kontaktuppgifter 

 Beslutades att Dennis Forsberg skall kontakta SvTekl samt göra anmälan 

till klubbmästare i viltspår. Samt att Dennis Forsberg skall kontakta Sv Tekl 

angående RAS. 

 Beslutades att gällande domarkonferensen 2014 är kontakperson till Terrier 

klubben under hela processen Ewa Nielsen, från de namnförslag som kom 

fram på årsmötet är övriga ledamöter Lena Lövdahl och Ingrid Saltzman. 

 Beslutades att tillfråga om annan person kan ersätta Ewa Nielsen på mötet 

vid TF gällande domarkonferensen 2014. 

   
 § 16 Övriga Frågor 

  

 Dennis Forsberg frågar om status på RAS och får i uppgift att kontakta 

Svenska Terrierklubbens ansvarige för att få förtydligande av det 

påpekandet dom gjort med felstavning så att det kan rättas till och 

återkoppla till styrelsen för eventuella korrigeringar. 

 

 § 17 Avslutning 



 

 Mötes ordförande förklarade mötet avslutat 

 

    

Vid protokollet 

 

 

 ___________________ 

 Lena Lövdahl 

 

  

 

 Justeras 

 

 

 __________________           __________________ 

                    Henrik Lindberg                   Dennis Forsberg 

 

 

 

 

  


