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Dagordning 
§ 1 Årsmötets öppnande 

§ 2 Justering av röstlängd 

§ 3 Val av ordförande för mötet 

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

§5 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.  

    De valda justerarna är dessutom rösträknare.  

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 

§ 7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  

§ 8 Fastställande av dagordningen 

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för 

     arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

       vinst  eller förlust 

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 13 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

       B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

       C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

§ 14 A. Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. 

           Beslutet skall innefatta jämnt (2, 4, 6 eller 8) antal ordinarie ledamöter 

       B. Beslut om antal suppleanter 1-4  

       C. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt 

            beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

§ 15  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

§ 16 Val av valberedning 

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.  

§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 15 januari anmälts till styrelsen. 

Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande 

och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under 

punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

§ 19 Prisutdelning 

      Årets jack russell terrier 

      Agria stipendium 

§ 20 Mötet avslutas 
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Styrelse, förtroendeuppdrag & andra funktioner 2017 
 

Ordförande: Ulrika Andersson 

Vice ordförande: Monica Heim Högström 

Suppleant & Kassör: Linda Everdeen 

Sekreterare: Alexandra Kesselmark 

Ledamot: Marina Öhlund 

Ledamot: Lotta Berglund avgick innan första styrelsemötet 

Suppleant Linda Everdeen (kassör) 

Suppleant 2 Eva-Lena Andersson 

Revisorer: Felicia Fogelholm & Fatima Ekman 

Revisorsuppleanter:  Josefin Ohlson & Karl-Erik Westerberg 

Webmaster Sara Heim Högström 

Redaktör Russell Nytt och TP Ulrika Andersson 

Valberedningen Martin Fast (sammankallande) och Anna Wilsson 

Netti Wretman avsattes under hösten.  

 

Under 2018 har klubben haft 265 medlemmar varav 16 familj. 

(234 medlemmar 2017) 

Klubben har haft över 1300 följare på FB 

Klubben har gett ut två tidningar på papper och web 

Klubben har skickat ut två medlemsbrev 

Klubbens årsmöte avhölls den februari 2018 i Stockholm 

Styrelsen har haft 13 st protokollförda möten samt telefon och e-mail kontakt. 

Jack Russell Klubbens styrelse tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret 
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___________________________________       _______________________________________ 

 ordförande Ulrika Andersson           viceordförande Monica Heim Högström 

 

 

 

 

___________________________________        _____________________________________ 

sekreterare Alexandra Kesselmark          suppleant och Kassör Linda Everdeen 

 

 

 

 

___________________________________        _______________________________________ 

 ledamot Marina Öhlund            suppleant Eva-Lena Andersson 
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Verksamhetsberättelse 
För Svenska Jack Russell Klubben (JRK) verksamhetsår 2018 

  
o Monter My Dog  

Folder med alla uppfödare, mässerbjudande till nya medlemmar 

med goodiebag från våra sponsorer Agria och Four Friends 

Pris som tredje bästa monter och en prissumma på 500 kr  

 

o Mingel vid ringside på Stockholms Hundmässa där vi grattade Runner-up  

på tio-i-topp Utställning Buskottens That’s My Jam ägare & uppfödare: Martina Nygren 

 

o Monter på Stockholms hundmässa med  

Mässerbjudande till nya medlemmar och Montertävling 

Vi vann montertävlingen och klubben fick en check på 3 000 kr 

 

o Folder med alla uppfödare som valt att ha länk. I år uppdaterad vi inför varje utställning och inte tryckt på 

tryckeri utan utskrivna och vikta förhand. 

 

o Noseworkkurs i Skåne 

 

o Genetikföreläsning med Nicolette Hillbertz 

i samarbete med AGRIA 

 

o Viltspår i Västra regionen 

 

o Aktivitetsdag och pröva på i Stockholm 

 

o Trimkurs inställd i Söder 

 

o Anordnat klubbmästerskap viltspår på 3 olika platser i landet  

under 1 vecka i början av augusti och domarkonferens via telefon för prislista 

 

Klubbmästare Viltspår 2018  

Elisheba Cinco Stevie Nicks & Roger Göstas 
 

o Deltagit på svenska terrierklubbens SM i viltspår med två ekipage 

 

o Erbjudit lokalombuden i Norr att arrangera den utställning de tidigare initierat 

De har tackat nej.  

 

o Uppfödarmöte i Eskilstuna där hälsoenkäten redovisades 

 

o Mingel vid ringside i samband med Terrierklubbens dubbelutställning i Eskilstuna 

 

o Mingel vid ringside på Terrier klubbens utställning i Drängsmark 
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o Rasspecial  21-23 september 

Tångahed, inomhus 

domare: Cindy Pettersson 

 

Klubbmästare Utställning 2018 

Valera's 2 Fast 4 You 

Ägare: Lena & Martin Lövdahl Fast 

  

o KM i Agility  

Tångahed i samband med specialen 

 

 

Klubbmästare Agility 2018 

Stjärnlidens Jack Idril & Helene Söderström 

 

o KM i Rallylydnad  

Tångahed i samband med rasspecialen 

 

Klubbmästare Rallylydnad 2018 

True Fairytale’s Darling Bud Of May & Agnes Edlund 

 

o Pröva på i hallen och blåbärsklass Agility 

 

o Skojtävlingar och samkväm i samband med Specialen 

 

o Grytläger inställt på uppmaning av terrierklubben 

 

o Trimkurs inställd i Söder 

 

o Gett ut Russell Nytt i två dubbelnummer totalt 92 sidor 

 

o Lagt ut Russell Nytt som en digital tidning.  

 

o Skickat ut digitala medlemsbrev via E-post’ 

 

o BPH i Mjölby, Örkelljunga, Norrtälje o Nordmaling  

 

o Startat upp klubbens eget Instagramkonto. Det är kopplat till en egen E-post  

där medlemmar kan skicka in bilder, förutom att vi kan sprida klubbinformation. 

 

o Facebook har använts aktivt under året och vi har fått ett stort genomslag.  

Sidan har haft en räckvidd på 2 325 personer och  nästan 1 250 har markerat att de gillar sidan. 

Det gör att vi snabbt kan nå ut med information till många.  

 

o Skrivet i Terrier Postens rasspalt 

 

o Julannons i Terrierposten med alla som valt att kennellänk 
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o Deltagit på terrierfullmäktige 

 

o Deltagit på SKK.s avelkonferens 

 

o JR promenader runtom i landet några sträcker sig in under 2019 

Mariefred, Stockholm, Göteborg och Mariestad 

 

o Mingel Terrierklubbens utställning i Sollentuna 

 

o Räknat 10 tio-i-topplistor och i år har grenen Nosework tillkommit och  

Agility och Agility-hopp har delats upp i storleksklasserna Small och X-small.  

 

o De vinnande hundarna av Årets jack russell terrier 2018 

 

Agility small: Kawamos Jack My Cygnus & Monica Heim-Högström 

Agility X-small: Bastängens Sindy & Enya Habel 

 

Hopp small: . Stjärnlidens Uncanny Jack & Marie Mårtensson 

Hopp X-small: Westjacs Sugar Pie & Mari Andersson 

 

Bruks: Chrisun´s Edvin & Ewa Rangwe 

 

Freestyle: Vitsuddens Stitch & Annica Sahlin 

 

 HTM: Blade´s Amazing Marie Dart & Annica Sahlin 

 

 Gryt:  

 

 Lydnad: Ell-ell’s Just Another Dream & Sofia Möller 

 

Nosework: Norrstjärnans Petronella & Viktoria Einarsson 

 

 Rallylydnad: Vällhaga Gårds Catwoman & Anna Julin 

 

 Viltspår: Elisheba M Ye-Si-Ca & Roger Göstas 

 

Utställning: Whistlewood's Spread Your Wings ägare Elisabeth Strömberg 
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Agria stipendiat 2018 
 

Eva Rangwe och Chrisruns Edvin, Edvin med motiveringen: 
 

De har under flera år visat att de hör hemma i de högsta klasserna 

inom såväl lydnad, bruks som rallylydnad. Max, 100 poäng på 

Stockholmshundmässa i rallylydnadens mästarklass visade alla på plats, 

vilken liten samarbetsvillig ras, jack russell terrier är.  

 

Till det kommer att de tävlat i agility och ytterligare agilitykarriär kan 

komma det närmaste året för Edvin med ny förare.  

 

Mottot verkar vara, för en jack russell terrier är inget omöjligt. 

 

Agrias Ungsdomsstipendiat 2018 

:  

Sofia  Andersson och Buskotten Cinnamon Bun, Cingo med motiveringen 
 

En ung tjej som tagit med familjens hund ut på tävlingsbanan. De 

startade med valpkurs för att fortsätta med att träna agility och lydnad. 

Nu har rallylydnad blivit den hundsport där de tagit steget ut på 

tävlingsbanan officiellt. Ett fint exempel på hur en jack russell terrier 

hänger med på allt som matte vill pröva på.  

 

Värdiga vinnare som vi hoppas få se mer av i framtiden.  
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Verksamhetsberättelse från våra kommittéer 

Avelskommittén 

 
Avelskommittén har svarat på många frågor under året. En ökning av frågorna om vår jack russell kontra JRTC, 

Det har även kommit frågor om andra varianter av det som dagligt tal ”kallas” jack russell. De flesta har sett oss 

via sociala medier.  

Vanliga valpköpare hör av sig med frågor och man kan hänvisa till fördelen med att köpa valp från uppfödare 

som följer klubbens krav på hälsokontroller och finns med på vår uppfödarlista. Vi rekommenderar inte 

enskilda kullar men påpekar vid förfrågan på enskild kull om de inte följer våra rekommendationer om 

hälsokontroller. Mycket förfrågningar om vad man kan se på SKK hund- respektive avelsdata och hur man hittar 

informationen.  

Avelskommittén går igenom alla födda kullar under året och ser några same-same, parningar som görs om flera 

gånger och med inte tillför till avelsbasen. Vi ser också att någon hund kommit över SKK.s gräns för 

matadoravel. Ett fortsatt högt antal ögonlysta och patella kontrollerade föräldradjur och det är positivt. 

 

Norge har nu infört patellaintyg som krav för registrering av valpar.  

Föreläsning i genetik med Nicolette ”Nikki” Hillbertz gav mersmal för alla som var där. Inte många som kan 

trollbinda en grupp med DNA och genetester, men det kan hon. Vi ville inte att det skulle ta slut.  

 

Hon gav oss möjligheten att spara blodprov för framtida forskning genom att jack russell terrier fungerar som 

referensras i hennes egen forskning. Både uppfödarna på plats och de som deltog på vårt uppfödarmöte i 

Eskilstuna var positiva. En remiss att använda för de som vill lämna blodprov kommer presenteras på 

avelsmötet 17 februari. Det är ingen kostnad för klubben att spara prover men kostnaden för en eventuell 

provtagning får de som lämna stå för själva. Ofta ingen eller en låg kostnad om man ber om det i samband med 

annan provtagning hos veterinär. Proverna är helt anonyma för alla, även klubben och sparas kodade. 

Forskningens resultat kan dock ge värdefull kunskap för rasen i framtiden.  

 

Vi har bjudit in till ett uppfödarmöte i Eskilstuna där hälsoenkäten på webben presenterades. Webbenkäten 

hade många tagit sig tid att fylla i, mer än 500 svar. Det som stack ut var många kastrat och  att flera beskrev 

rädslor. Det är något att följa upp i senare enkäterEn uppmaning från deltagarna att bjuda in till föreläsning om 

mentalitet kopplat till BPH, det är två planerade för 2019. Vi diskuterade blodbanken och en remiss skulle tas 

fram. Det togs upp hur ett eventuellt välkomstbrev utökat som en webtidning med information om rasen till 

nya medlemmar skulle kunna se ut. Många idéer så något att ta tag i för 2019. 

Vi deltog på SKK.s avelskonferens 2017, ”Avel för exteriör – då, nu och i framtiden”. Konferensen handlade 

mycket om varför en ras exteriör kan gå till överdrift och vilka möjligheter vi har att komma på rätt väg igen.  

Intressant att se hur det extrema succesivt blir till det normal utan att vi reagerar, hur vår syn lurar oss och hur 

vårt fokus förändrar vad vi ser. 

Det visades också på en väg tillbaka och många sa sig vara villiga att öppna upp stamböcker för inkorsningar av 

andra raser. Tankeväckande och hur saker kan snett fick en logisk förklaring. 

 

Adnexa, området runt ögat var ett område som togs upp. Det bästa var mandelformade ögon som inte sticker 

ut och har tighta ögonkanter, precis som vår rasstandard. Det ännu en orsak till att vara noga med det i 

avelsarbete.  
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Mentalkommittén 
 

Det har under året varit artiklar om mentalitet i båda våra tidningar. Det har förts fram önskemål om 

föreläsning om mentalitet på vårt uppfödarmöte i Eskilstuna. En första föreläsning om mentalitet kopplat till 

rasens ursprung och BPH kommer nu 17 februari i Stockholm.  

Terrierklubbens ansvariga i mentalfrågor Ken Lundahl har lovat en föreläsning i Göteborg under 2019, datum 

inte fastställt.  

Det har anordnats BPH i klubbens regi i Mjölby, Nordmaling, Örkelljunga och Almunge. Klubben har också 

sponsrat medlemmar som deltagit på dessa med 200 kronor från Agrias aktivitetsstöd. Klubben har i samarbete 

med Agria även bestämt detta för 2019.  

 

Det finns BPH bokade i Örkelljunga, Mjölby och Nordmaling, fler platser kan tillkomma. Målet är att nå 200 

beskrivna hundar för att kunna göra en första 200-analys.  

 

Jaktkommittén  

 
Klubben har under året arrangerat ett klubbmästerskap i Viltspår. Vi Bjöd in till tre platser i landet för att flera 

skulle ha möjlighet att deltaga. Vi spred också ut KM till en vecka där deltagarna själva bokade en tid med 

domaren som passade dem. Tanken var ett domarkollegium som utsåg en prislista via telefonmöte.  

 

Vinnare av året KM i viltspår blev Elisheba Cinco Stevie Nicks, ägare & uppfödare Roger Göstas. på andra 

plats placerade sig också Roger Göstas med  Elisheba M Ye-si-ca. Båda två anmäldes på klubbens bekostnad 

med hjälp av Agria till Terrierklubbens SM i viltspår.  

 

Vi har arrangerat en viltspårkurs på Hökensås i Väster.   

 

Klubben har planerat och bjudit in till ett grytläger som dock ställdes in på uppmaning av Terrierklubben. 

Lägret genomfördes i privat regi. 

 

Aktivitetskommittén 
 

Monica Heim Högström och Frida Öberg ordande enn aktivitetsdag i Stockholm där det bjöds in till pröva på, 

trevligt umgänge och russellprat.  

Tånga hallen hyrdes hela helgen 21-23 september. Fredag eftermiddag var hallen öppen för träning och en 

agilitybana var hyrd för träning. Söndag var sen hundsportens stora dag med pröva på och Klubbmästerskap. 

Agilityn startade med en blåbärsklass där man inte kunde diska ut sig. Mästerskapet gick i en hopp- och en 

agilityklass där resultaten räknades ihop för att kora klubbmästaren. Domare var Elin Karlsson.  

 
Klubbmästare Agility 2018 

Stjärnlidens Jack Idril och Helene 

2. Kawamos Jack My Cygnus och Monica Heim Högström 

3. Myrvang Stoppa Mig Juni och Monica Heim Högström 

4. Limelights Once Upon A Time  och Sara Heim Högström 
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KM i rallylydnad gick en specialklass med skyltar från fortsättning men anpassad till att du skulle kunna gå den 

med koppel på. Det gjorde att alla kunde vara med. Elin Karlsson agerade domare även här och  undertecknad 

fick damma av sina gamla kunskaper som skrivare.  

Klubbmästare Rallylydnad 2018 

SE UCH True Fairytale's Darling Bud of May och Agnes Andersson 

2. SE UCH True Fairytale’s Good-as-Gold och Agnes Andersson 

3. SE UCH Kjennekrokens Hopes And Some More och Sara Heim Högström 

4. SeAGCh RLDN Kawamos Jack My Cygnus och Monica Heim Högström 

Ulrika Andersson 

Utställningskommittén 
 

I september 2018 hade vi vår årliga rasspecial på Tånga Hed och även detta år en officiell utställning.  

Helgen startade med ett extra årsmöte på fredag kväll för att godkänna de nya stadgarna. Johan Norgren från 

SvTek kom ner och var mötesordförande och Monica Heim Högström var sekreterare. Det var god 

uppslutning och mötet avslutades med fika med hembakade hundbakelser. Mötesordförande informerade även 

om åtgärderna som vidtagits efter Terrierklubbens revision.  

 

Kvällen avslutades med pizzabuffé men de flesta följde med ut i hallen och hjälpte till att färdigställa ringen, 

priser och prisrosetter mm till morgondagens utställning. I år har vi haft fler prissponsorer än någonsin så det 

var många priser som skulle fördelas. 

Lördagen startade tidigt och vi ordnade med frukost i gula villan. I år beslutade styrelsen att bjuda på en 

anmälningsavgift till de som tillhandahöll en funktionär. Vi begränsade funktionärerna till fem stycken.  

Även detta år hade vi ringträning innan bedömningen startade. Anna-Karin Jiderlund, inkallande ringsekreterare, 

tog hand om alla på ett föredömligt sätt. 

Deltagarantalet var stort med 51 anmälda i officiell klass samt 14 valpar, en uppfödargrupp och en avelsgrupp. 

 

I år dömde Cindy Pettersson och vid sin sida hade hon Jan Thörnblom, som aspirerande domare.  

Nytt för året var specialfinaler för bästa rörelser, släthår och uttryck samt Barn med hund. 

BIS-vinnare och klubbmästare 2018 

NO UCH SEUCH Valera’s 2 Fast 4 You Ägare Lena & Martin Lövdahl Fast 

2. EE CH FI J(G)CH J LT CH NO J(G)CH NORD UCH Vitsuddens Tjatte Ägare Anna Wilsson 

3. DK JV-14 NORD UCH Knötteliten's Hypatia Ägare Ricky Lied  

4. C.I.B. DK V-16 NORD UCH NORDIC CH SE UCH SE V-16 Ell-Ell's Kingdom Hearts 

Ägare Lena & Martin Lövdahl Fast 

 

BIS valp Raaw  Kill Switch Ägare Linda Rönnqvist & Lislott Rantanen  

BIS junior Saltisgårdens Vivienne Westwood Ägare Yvonne Gottfridsson  

BIS unghund Relieds Cool Runnings Ägare Ricky Lied  

BIS Jakt FI J(G)CH SE J(G)CH Vitsuddens Hera Ägare Angelica Lilja  

BIS veteran EE CH FI J(G)CH J LT CH NO J(G)CH NORD UCH Vitsuddens Tjatte Ägare Anna Wilsson 
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BIS avelsklass Raaw Up Up Up Ägare Sandra Kesselmark  

BIS uppfödarklass Kennel True Fairytale Ulrika Andersson.  

På kvällen var det tävlingar i hallen både med och utan hund. Full fart med hund i tunnelrace och full fart på 

placeringsskyltarna i vårt eget terrierrace. Sist ut var paketapportering där hundarna fick välja ben med 

lottnummer. Kvällen avslutades med en god buffé i Gula Villan och nya tag inför morgondagens 

klubbmästerskap i agility och rallylydnad.  

     Sandra Kesselmark 

 

Monter 
 

Vi har under 2018 haft monter på My Dog, där vi fick en hedrande 3:e placering i montertävlingen. 

Motiveringen löd  

"För en väl genomtänkt monter,  

som på ett tydligt och roligt sätt presenterar rasen”  

Koppling till ursprunget med ”hästtapet” och jakttroféer. Det fanns bildspel  hundsport och fina hundar 

förutom bilder. En folder med klubbens uppfödare delades ut. Ett mässerbjudande med Goodiebag till nya 

medlemmar från våra sponsorer under My Dog.  

Vi hade en monter under Stockholms Hundmässa och nu valde vi en öppen monter där besökarna bjöds 

in till oss och hundarna. Det fanns även här mässerbjudande och folder. Vi hade också en frågesport med 

tre frågor om rasen . Prisutdelning på eftermiddagen båda dagarna med fina priser från våra sponsorer. 

Bildspel på TV:n över vår elektriska öppna spis. Lördag eftermiddag fick vi under trumpetfanfarer ta emot 

pris som vinnande monter, extra kul då en familj i hundköpartankar var en stor del av juryn.  

Juryns motivering: 

”Bra information om rasens användningsområde – 

en kreativ monter med bra anknytning till rasens ursprung. 

Kul aktiviteter och mycket interaktion.” 

Tack alla ni medlemmar som hjälpte till, utan er hade det inte varit möjligt.  

I Göteborg 

Lena Lamkén, Peter Midbjer, Kerstin Svensson, Felicia Fogelholm, Xen Chalmet,  

Linda Aeverdeen, Anna Bergman, Marita Nilsson, Inger Oskarsson och Rita Ljungberg. 

I Stockholm 

Monteransvarig Christina Björklund, Monica Heim Högström, Sara Heim Högström, 

Emma Cederblom och Anna Julin 

Ideellt arbete är förutsättningen för att vår ras ska synas på mässor och utställningar och tack vare er 

medlemmar som ställer upp så går det att genomföra. Ju fler vi är ju mindre arbete blir det för var och en. 

 

Monterarbete ger resultat, intresserade valpköpare till uppfödare i närområdet och många nya 

medlemmar. Det viktigaste är dock att vi syns och ger en rättvis bild av vår ras till den stora allmänheten.  
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Verksamhetsberättelse från våra lokalombud 
 

En ny lokalombudsansvarig med många nya idéer, Frida Öberg utsågs under sommaren 2018. Hon fick 

styrelsens mandat att jobba med både de befintliga ombuden så väl som att engagera nya.  

Östra  
har under 2018 bestått av Annica Sahlin och Christina Björklund 

 

Tipspromenad i Stockholm och Strängnäs.  

Vi har ordnat mingel vid ringside på terrierklubbens utställning i Sollentuna.  

Vi har under gjort en prisbelönt monter på Hund 2017 

Södra 
Under året har det inte hänt så mycket i södra delarna. Vi har ett lokalombud i södra som även sitter i 

styrelsen.  

I januari anordnades en introduktion i Nosework i Örkelljunga på Hundgymnasiet. En tredjeårselev, Ida, med 

specialinriktning Nosework, tog sig an oss. Vi var fem ekipage anmälda och det var alldeles lagom eftersom det 

tog tid att låta hundarna förstå vad som skulle göras. Klubben och Sandra bjöd på pajlunch och eftermiddagsfika 

hade Ida fixat. Det var trötta hundar och hundägare som åkte hem efter en fantastiskt givande och trevlig dag.  

Norra  
har under 2018 haft mingel vid ringside  på 

terrierklubbens utställning i Drängsmark 

Eva-Lena Andersson och Marina Öhlund från styrelsen var ansvariga 

 

Västra  
har under 2018 bestått av Ulrika Andersson 

Viltspårkurs på Hökensås 

Tipspromenader i Slottskogen, Göteborg och längs Vänern i Mariestad början 2019 

Mingel vid ringside på My Dog 

 

Sponsorer 
Four Friends har varit vår fodersponsor under 2018. Vi har fått mycket priser till alla våra arrangemang och 

ingen av våra deltagare har fått gå lottlös hem. Ett samarbete som fungerat fantastiskt under året med 

leveranser till montererbjudanden, mässtävling, tio-i-topp och tipspromenader förutom en hel pall till vår 

specialhelg.  

 

Agria avtal har skrivits om under 2018 då avgående kassör inte längre ville ha sitt namn på det redan ingångna 

avtalet. Avtalet är nu enligt GDPR och ligger till 2020. Agria är fortsatt vår huvudsponsor. Pengar att använda 

tillbaka till aktiviteter för medlemmar, det gör det möjligt med ekonomiskt bidrag till mycket. Vi har dessutom 

fått priser till specialen, tio-i-topplistor, montererbjudandet och tipstävlingar. 

 

Boehringer ligger inte kvar som sponsor till vår klubb men de sponsrade frikostigt vår Specialhelg 2018 med 

priser som en sponsring av evenemang. 

 

Vi har under året även fått sponsring från annat håll.  Ett stort tack till alla våra sponsorer Alac, Skeby Gårdar, 
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Falbygdens ost, Grönsakshuset, Intersport, Zoo Tropic, Djurens Värld, Broköp, Elgiganten, 4 Dogs, Csigora, 

AniCura, Blomsterdrömmen i backen, Blomsterhörnan, Billinge Färg, Djur och Natur, SEA hund&katt, Mio, 

Hööks, Kicks, Brunneby, Kakao, Granngården, Hem och Hobby, Junic, Frontline petcare, Seraquin, Stenhagens 

kennel och Cannstaff. 

   

Vi har under året jobbat aktivt med att erbjuda någonting tillbaka. Produktplacering på våra tävlingar för att 

synas även på bilder från våra evenemang. Vi har lagt ut loggor och länkat på vår hemsida och i vår webtidning. 

Vi har visat upp våra sponsorer på hemsidan, klubbens Facebook, Russell Nytt och Instagram. 

 

Sist men inte minst ett stort tack till alla utanför styrelsen som bidragit, utan er hade denna verksamhetsplan aldrig gått 

iland. Ni har hjälpt till med bidrag till tidningen, bilder, texter, listor och korrekturläsning. Ni har ordnat montrar, varit 

representanter på kurser och mässor. Ni har hjälpt till med logistik på specialen. Tack till alla ingen nämnd och ingen 

glömd. En klubb är inte mer än sina medlemmar Är vi många som hjälps åt blir det mindre på var och en. 

 

Ulrika Andersson 
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Verksamhetsplan 2019 
 

o Att medverka på My Dog 2019 genomfört 

Monter, prisutdelning och mingel 

 

o Handling och anatomi med Gerard O’Shea 

Stockholm 23-24 mars 

i samarbete med AGRIA 

 

o Att genomföra Rasspecial  

Tångahed inomhus 6 oktober 

i samarbete med Västra Terrierklubben 

Domare: Jeff Luscot 

 

o Ordna en hundsporthelg med workshops & pröva på aktiviteter 

i samarbete med AGRIA 

 

o KM i rallylydnad i samband med hundsporthelgen 

 

o KM i agility i samband med hundsporthelgen 

 

o Delta på Terrierfullmäktige 

 

o Arrangera BPH i klubbens regi 

Sponsring från klubben i samarbete med AGRIA 

Örkelljunga lördag 10 augusti, lördag 28 september   

Mjölby lördag 31 augusti  

Nordmaling lördag 17 augusti 

 

o Ordna föreläsning om mentalitet och BPH  

Stockholm i samband med årsmötet 

Göteborg, Ken Lundahl 4 maj  

 

o Arrangera KM i viltspår på flera platser 

månadsskiftet april-maj  

 

o Deltaga med 2 ekipage på terrier-SM i viltspår 8 juni 

i samarbete med Agria 

 

o Deltaga på Sunne jaktmässa 

 

o Ge ut tidningen Russell Nytt, online och tryckt 

 

o Skicka nyhetsbrev digitalt 

 

o Synas i Terrier Posten, skriva i rasklubbsspalten och annonsera våra kennlar.  

 



 Jack Russellklubben Årsmöte 17 februari  2019 

15 
 

o Att vara våra lokala ombud behjälpliga att bjuda in till aktiviteter 

 

o Uppfödarmöte i norr 

 

o Uppfödarmöte i söder 

  

o Monter på Stockholms hundmässa 

 

o Monter på My Dog 2020 

 

o Mingel på utställningar 

 

o Agilitykurs 

 

o Do As I Do kurs 

 

o Trimkurs 

 

o Viltspårkurs 

 

o Grytläger 

 

o Uppdatera hemsidan  

 

o Kommunicera via FB och fortsätta arbetet  

med att länka till vår hemsida 

 

o Levande Instagramkonto med både information och 

 medlemmarnas egna bilder 

 

o Promenader spridda över landet 

Stockholm, Göteborg och Mariestad har genomförts. 
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Jack Russell Klubbens förslag till budget för 2019 

Intäkter 
Medlemsavgifter   60 000 (56 000) 

Utställning   20 000 (19 500) 

Hundsport KM  2 000 

Russell Nytt   3 500 

Websida  3 500 

Aktiviteter   40 000 

Sponsring   40 000 

Övriga intäkter   5 000 (monterpris 3 000)  

Summa Intäkter  174 000 

Kostnader 
Utställning   20 000 

Hundsport KM   4 000 

Russell Nytt   36 000  

Websida   2 000 

Möteskostnader  2 000 

Porto   3 000 

Kurser/utbildning Styrelse 6 000 

Föreläsningar  6 000 

BPH   5 000 

Aktiviteter  50 000 

Stipendier   2 000 

Mingel   2 400 

Hundsporthelg        7 000 

Viltspårs-SM  1 000 

Bankkostnader inkl swish 1 500 

Monter  4 500 

Reklam   2 000 

Medl. Terrierklubben 1 500 

Försäkring  600 

Årsmötet  7 000 

Kontorsmaterial  5 000 

Övriga kostnader  5 000 

 Summa Kostnader 174 000 

Beräknat redovisat resultat    + - 0,00kr 
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Valberedningens förslag Jack Russell Klubben 2019 

 

Mötesordförande: Johan Norgren 

 

Ordförande: Vakant 

Ordinarie ledamot (2år): Monica Heim Högström 

Ordinarie ledamot (2år): Anders Berglund 

Fyllnadsval (1år): Linda Everdeen 

Kvarstår (1år): Marina Öhlund 

 

Suppleant (1år): Eva-Lena Andersson 

Suppleant (1år): Ewa Saxentorp 

 

Revisor (1år): Felicia Fogelholm 

Revisor (1år): Fatima Ekman 

 

Revisorssuppleant (1år): René Wiltoft Möller 

Revisorssuppleant (1år): Karl-Erik Westerberg 

 

Valberedning: (Föreslås av årsmötet på plats) 

Sammankallande (1år): 

Ledamot (2år): 

Fyllnadsval ledamot (1år): 

 

Valberedningen 2019-02-03 

 

Sammankallande Martin Lövdahl Fast   Anna Wilsson 
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