
Regler och författning 

Hem \ Regler och författning 

1. Namn: 

• Klubbens namn ska vara Jack Russell Terrier Club of Great Britain (här kallad JRTCGB). 

2. Mål & ändamål: 

• Att gynna och bevara den äkta arbetande terrier känd som Jack Russelln. 

• Att skriva och använda en rasstandard. 

• Att motarbeta påverkan av vilken som helst organisation eller person vars handlingar kan 

resultera i förfaranden som anses vara skadliga för Jack Russell terriern och dess 

framtid. 

• Att skydda Jack Russell terriern som en äkta arbetande terrier och bevara rättigheterna 

för den arbetande terrier entusiasten avseende att arbeta med terriern på det 

traditionella sättet. 

• Att understödja lagligt och mänskligt terrier arbete och utbilda nykomlingar till den 

arbetande terriers värld. 

• Historien har visat att erkännande av kennelklubben har varit skadligt för ett stort antal 

arbetande rasers fysiska struktur och arbetsförmåga. Därför opponerar denna klubb sig 

mot kennelklubb erkännande av Jack Russell terriern. 

3. Medlemskap 

Antalet medlemmar ska vara obegränsat och ska vara öppet för alla personer som vid 

inregistrering ska gå med på att följa JRTCGBs författning och stadgar. Sådant medlemskap 

ska ges enligt följande rubriker: 

• Enkelt vuxet medlemskap (ålder 16 år och äldre). 

• Juniormedlemskap (för att inkludera alla barn under 16 år). 

• Familjemedlemskap (för att inkludera juniormedlemmar under 16 år). 

• Hedersmedlem livslångt medlemskap. 

Klubben förbehåller sig rätten att vägra medlemskap.  

4. Priser för medlemskap: 

Priser kan granskas årligen vid årsmötet enligt rekommendation från den nationella 

styrelsen. Medlemsavgiften för varje medlemsklass ska vara följande: 

• Enkelt vuxet medlemskap: 100% om året. 
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• Familjemedlemskap: 150% om året. 

• Utländskt medlemskap: 200% om året. 

• Hedersmedlem livslångt medlemskap kan ges enligt rekommendation från den nationella 

styrelsen med två tredjedelar rösters majoritet av medlemmar som är närvarande på ett 

årsmöte  

• Den årliga medlemsavgiften ska betalas på den första dagen i januari varje år. Vilken 

som helst medlem som inte betalar inom tre månader från detta datumet kommer att 

anses att ha avslutat sitt medlemskap. 

• Klubben ska till dess kassa från varje regional kassör motta en del av medlemsavgifterna 

på följande sätt: Vuxen medlem (75%), livslång medlem (noll), familjemedlem (75%), 

juniormedlem (100%), utländsk medlem (100% – Utländskt medlemskap kan betalas 

direkt till den nationella sekreteraren som kommer att skicka betalningen vidare till den 

nationella kassören). 

• Slutet av räkenskapsåret ska var 31:a augusti. 

5. Procedur för avslutande av medlemskap av den nationella styrelsen: 

Medlemmen eller medlemmarna får skriftligt meddelande minst 21 dagar innan utredningen 

äger rum avseende avslutningen av medlemskapet som är pågående, visar anledningarna 

för utredningen och ger medlemmen eller medlemmarna möjlighet för att ge ett skriftligt svar 

minst 7 dagar innan utredningen, eller genom att visa sig hos den nationella styrelsen. 

Medlemmen eller medlemmarna får ett skriftligt meddelande om resultatet inom 7 dagar 

efter att utredningen har ägt rum. Det kan lämnas en skriftlig appell till den nationella 

styrelsen inom 21 dagar efter utredningen eller man kan be att visa sig personligt hos den 

nationella styrelsen. 

6. Klubbens styrelsemedlemmar: 

Klubbens styrelsemedlemmar ska bestå av en ordförande (som har varit nationell eller 

regional styrelsemedlem i ett helt år), en vice-ordförande, en sekreterare, en kassör, en 

publicitets styrelsemedlem, en tidskrifts styrelsemedlem, en ras-registrerings 

styrelsemedlem, en ledare för National utställningen, en försäljnings styrelsemedlem och en 

stamboks och kennelnamn styrelsemedlem. Klubbens styrelsemedlemmar ska utses av en 

majoritet av medlemmarna vidd en omröstning på årsmötet. Ingen poströst eller röst genom 

ombud är tillåten. 

 

 

 



7. Nationell styrelse: 

Klubbens uppgifter ska hanteras av en vald styrelse känd som den nationella styrelsen. Den 

nationella styrelsen ska bestå av ovannämnda styrelsemedlemmar enligt regel 6 plus valda 

representanter från varje region. Varje region ska ha rätt att på deras egna årsmöte välja två 

representanter för upp till 50 medlemmar plus en extra representant för medlemskap över 50 

inom den egna regionen, som kan vara medlemmar i den nationella styrelsen. Två extra 

representanter kan väljas som suppleanter. Sådana representanter ska dra sig tillbaka varje 

år men kan stå till förfogande för omval. Alla sådana representanter ska vara korrekt valda 

medlemmar av deras regionala styrelse. 

• Om det förekommer temporär ledig plats för styrelsemedlem i den nationella styrelsen på 

grund av dödsfall, avgång, suspendering eller uteslutning av en medlem, då ska den 

nationella styrelsen ha befogenhet att utse en person från den nationella styrelsen som 

fyller denna lediga plats tills nästa årsmöte. 

• Om en ledig plats förekommer avseende ordförande, ska vice-ordförande utfylla den 

lediga platsen tills nästa årsmöte, då en ny ordförande ska väljas enligt regel 7. 

• Vid ordförandens frånvaro ska vice-ordförande automatiskt inta stolen och vid frånvaro 

av båda styrelsemedlemmarna ska en medlem väljas bland de som är närvarande för att 

endast fungera som ordförande vid det ena mötet. 

• Presidenten (icke-röstande) ska vara ett förtroendeuppdrag, halvårs, som uppskattning 

av utomordentliga tjänster för klubben, eller för att vara en person som är så betydande 

att det förbättrar klubbens främjande och goodwill. Om presidentposten blir ledig kan den 

lediga platsen fyllas av kandidater som lämnas av den nationella styrelsen och 

accepteras av en majoritet på två tredjedelar av medlemmarna som är närvarande vid 

det följande årsmötet. 

• Icke-deltagande – om en medlem i den nationella styrelsen ska vara frånvarande från tre 

möten i rad ska hon/han bes om en förklaring och om den inte kan accepteras av den 

nationella styrelsen ska hon/han anses att ha avgått från befattningen. 

• Möten –Styrelsen ska mötas så ofta som det är nödvändigt, men inte mindre än tre 

gångar mellan varje årsmöte. Sekreteraren ska sammankalla till sådana möten enligt 

anvisning från ordföranden. 

• Bindande beslut – Vilket som helst av styrelsens beslut som är inom ramen för dess 

plikter eller rättigheter ska vara slutgiltig och bindande för alla medlemmar, förutsatt att 

sådana beslut är lagliga, befrämjande för klubbens ändamål och inte överträder eller 

bestrider klubbens författningsenliga regler. 

• Det beslutningsmässiga antalet för ett nationellt styrelsemöte ska vara 6 inklusive 

styrelsemedlemmarna. 



8. Årsmöten: 

• Ett årsmöte ska hållas på en söndag i november varje år. Deltagande i årsmötet ska 

vara begränsat till klubbens medlemmar som har betalat sin avgift och inbjudna gäster 

som ska vara utsedda av ordföranden. Ingen ansökan om medlemskap kommer att 

behandlas på årsmötet. Ändamålet för mötet är att presentera den nationella 

bokföringen, nationella och regionala styrelsemedlemmars rapporter, val av den 

nationella styrelsens styrelsemedlemmar och val av domare för National utställningen 

det följande året, och att diskutera motioner så som beskrivet i regel 8d). 

• Det får inte gå mer än 15 månader mellan varje årsmöte. 

• Den nationella sekreteraren ska informera alla klubbens medlemmar med datum, ställe 

och tidpunkt för ett sådant möte och be om nomineringar för lediga platser i den 

nationella styrelsen. Förslag kommer att tas från en enskild deltagare. 

• Motioner för dagordningen korrekt underskrivna av motionären och en som instämmer 

ska mottas av sekreteraren minst 7 dagar innan mötet. Ingen motion får läggas fram om 

motionären är frånvarande, såvida motionären inte skriftligt har utsedd en medlem som 

kan tala på hennes/hans vägnar. Motioner avseende ”övriga ärenden” kommer att tas 

från enskilda deltagare när mötet påbörjas. Inga ytterligare motioner kommer att tas efter 

denna tidpunkt, såvida de inte är relevanta för tidigare ärenden som redan har 

diskuterats på mötet. 

• Speciellt allmänt sammanträde kan kallas samman när som helst med rimlig förvarning 

specificerad av den nationella styrelsen, eller ska sammankallas av den nationella 

sekreteraren med ordförandens tillstånd, om uppmanad att göra detta skriftligt av minst 

20 av klubbens medlemmar. Sådant möte ska endast handla om ärendet som är 

specificerat i begäran. 

• Omröstning på ett allmänt sammanträde ska begränsas till klubbens vuxna medlemmar 

som har betalat sin avgift, som har gjorts för minst 3 månader sedan, och vardera ska ha 

en röst. Vid ett lika rösttal ska ordförande ha utslagsrösten. En majoritetsavstämning ska 

vara tillräcklig för alla vanliga motioner som har lämnats till ett möte, men ändringar eller 

förbättringar av de författningsenliga reglerna måste få en majoritet på två tredjedelar av 

de närvarande medlemmarna. Medlemmar som har rösträtt, men som inte deltar i ett 

allmänt sammanträde blir bundna av besluten på detta möte. 

• Det beslutsmässiga antalet på ett allmänt sammanträde ska vara 20 medlemmar, ingen 

motion ska lämnas till ett möte med färre än det antalet. 

• Förargelseväckande beteende – befogenheten att utesluta en medlem som är skyldig till 

hämmande eller förargelseväckande beteende under ett pågående möte ska tillfalla en 

enkel majoritetsavstämning av närvarande medlemmar. Om det antas ska ordförande 

utesluta medlemmen under resten av mötet eller tills en ursäkt mottas. Om beteendet 



som medlemmen kritiseras för fortsätter, kommer ordföranden att ha rätt att suspendera 

eller skjuta upp mötet till ett framtida datum. 

9. Ändring av regler: 

Klubbens regler kan endast förbättras, upphävas eller ersättas med en motion som antas av 

en majoritet på minst två tredjedelar av medlemmarna som är närvarande på ett allmänt 

sammanträde (i enlighet med regel 8f). 

10. Nationella utställningar: 

• En utställningsansvarig som väljs på årsmötet ska vara ansvarig för att organisera 

National utställningen. Hon/han kommer att vara berättigad att vara medlem i den 

nationella styrelsen. Andra medlemmar av den nationella styrelsen ska hjälpa med 

uppdraget om detta är nödvändigt. Nationella utställningar sker på den nationella 

organisationens bekostnad. National utställning ska hållas varje år på lämpligt ställe som 

har bestämts på det nationella årsmötet under en av de 2 första veckorna i augusti. 

• Domarens beslut på National utställningen som gäller lika mycket på regionala tävlingar 

ska vara slutgiltiga och bindande i alla fall, så länge domarens beslut motsvarar 

stadgorna som finns avseende rasstandarden. Domare ska ges en kopia av dessa 

stadgor som vägledning innan de börjar döma. 

• Alla utställningar ska överensstämma med JRTCGB utställningsarrangemanget som 

finns för nationella, regionala och anslutnas utställningar daterad 2004-01-09. 

• Ingen person annan än ägaren eller domaren får hantera eller avge ett omdöme om ett 

djur när det har kommit in i ringen, förutom med tydligt tillstånd från ägaren. 

• Domaren för National utställningen ska väljas på följande sätt: varje region ska bringa en 

nominerad domare vald av dess medlemmar på deras årsmöte till det nationella 

årsmötet. Namnen från regioner kommer att diskuteras och röstas på av klubbens 

styrelsemedlemmar som finns på årsmötet. Två namn kommer att väljas och alla 

medlemmar som är närvarande på det nationella årsmötet kommer att rösta på 1:a 

domare 2:a. Reserv domare 

• Utställning på JRTCGBs National utställning är begränsad till medlemmar som har 

betalat sin avgift. 

• Alla terrier som ställs ut på National utställningen som är 6 månader eller äldre ska vara 

registrerade i klubben. 

11. Anslutning av icke U.K. terrier klubbar till JRTCGB 

• Klubbar som önskar att anslutas ska säga ja till att godkänna rasstandarden, 

författningen och stadgorna och att följa reglerna för anslutningen till Jack Russell Terrier 



Club of Great Britain. Klubbar bör kontrollera att författningen, stadgorna och reglerna för 

anslutning inte strider mot deras egna nationella lagar. Anslutna klubbar bör lägga noga 

märke till ”ledande anteckningar för anslutna klubbar” i reglerna för anslutning. 

• Anslutna klubbar kan skicka en icke-röstande representant som kan närvara vid 

JRTCGBs nationella styrelses möten. 

• Klubbar kommer att accepteras för anslutning vid den nationella styrelsens domsaga. 

Anslutningen kan avslutas av endera parten när som helst. 

• Det är inte denna klubbs politik att forma utländska regioner i länder där en ansluten 

klubb med bra anseende redan finns, förutom genom förhandling med den existerande 

anslutna klubben(klubbarna) i det landet och efter den nationella styrelsens behag. 

• Det är inte denna klubbs politik att acceptera direkt anslutning från utländska klubbar 

som finns i länder som redan har en moderklubb med bra anseende och redan ansluten, 

förutom genom förhandling med den existerande anslutna klubben(klubbarna) i det 

landet och efter av den nationella styrelsens behag. 

12. Utställningsklagomål: 

Klagomål avseende någon aspekt av National eller regional utställning ska skickas skriftlig 

till den nationella sekreteraren för avkunnande av dom av den nationella styrelsen (vars 

beslut ska vara slutgiltigt) inom 7 dagar från händelsen. Sådana klagomål får inte uttalas 

offentligt vid tidpunkten när de förekommer, men endast ges till en medlem av den 

arrangerande kommittén för den aktuella utställningen, vars plikt det är att rapportera till den 

nationella sekreteraren inom de bestämda 7 dagarna. Sådant klagomål från en medlem ska 

medföljas av en avgift på 5,00£ som kommer att återlämnas om klagomålet bekräftas av den 

nationella styrelsen. 

13. Stadgor: 

Styrelsen kan då och då skapa stadgor som inte är oförenliga med dessa regler för att 

reglera medlemmars beteende och klubbens uppgifter och tävlingar. En kopia av dessa 

stadgor ska stå till förfogande för vilken som helst medlem på begäran 

14. Avveckling: 

En motion för att avsluta klubben kan lämnas till ett speciellt allmänt sammanträde som 

inkallas för detta ändamål av den nationella sekreteraren, på vägnar av den nationella 

styrelsen, som ger rimlig skriftlig förvarning till alla medlemmar i registret. På ett sådant möte 

kommer det att krävas en majoritet på tre fjärdedelar av de röstande medlemmarna för att 

anta motionen. Om det inkallas till ett sådant möte, kan det skickas poströster och de kan 

accepteras om sådana röster mottas 7 dagar innan det datum som har meddelats för mötet. 



Alla röster kommer att vara i enlighet med paragraf 8 i författningen. Efter att motionen 

avseende att avsluta klubben har antagits av den angivna majoriteten ska klubbens 

tillgångar, efter betalning av skulder och skadeståndsskyldigheter, användas för ett 

välgörande ändamål som har bestämts av mötet. 

15. Motstridande organisationer: 

• Ingen JRTCGB medlem får tillåta att deras Jack Russell terrier deltar, eller själv delta i 

någon Jack Russell terrier relaterad händelse eller aktivitet som på något sätt står i 

samband med en motstridande organisation. Jack Russell terrier som är registrerade i 

en motstridande organisation kan inte visas på en JRTCGB tävling. 

16. Registrering av terrier och kennelnamn: 

Kriterierna för registrering av Jack Russell terrier i JRTCGB är följande. 

• Registrering står endast till förfogande för medlemmar av JRTCGB som har betalat sin 

avgift. 

• Terriern ska vara minst 50% vit 

• Terriern får inte ha några KC registrerade terrier i sin stamtavla 

• Terriern bör allmänt uppfylla rasstandarden 

Regeln för utomlands registrering är följande: 

En person som bor i ett annat land än UK kan bli en utländsk medlem av JRTCGB och kan 

registrera terrier enligt de följande reglerna. 

• Om det finns en ansluten klubb i bosättningslandet då måste en ansökare om utländskt 

medlemskap först bli medlem av den klubben. 

• Om det finns en ansluten klubb i bosättningslandet då måste en ansökare om utländsk 

registrering först registrera terriern i den klubben. 

• Regeln avseende motstridande organisationer gäller på alla nivåer. 

• Avgiften för enkelt utländsk registrering är som aktuell G.B. plus korrekt retur porto. För 

en kull är det som aktuell G.B.. Telefonnummer och e-mailadress måste inkluderas som 

enligt kraven för UK registrering. 

• Regeln om inavel t.ex. far/dotter, mor/son, eller bror/syster parning inom stamtavlan 

kommer att göra att terriern inte kan registreras 

Lägg märke till reglerna 1., 2. 3. 4. och 5 ovanstående är en del av reglerna för anslutning 

som anslutna klubbar och regioner i JRTCGB har sagt ja till och antagit. 



17. Allmänt 

Alla klagomål och orsakar till klagan avseende klubben, dess medlemmar eller aktiviteter 

ska lämnas skriftligen till den nationella sekreteraren som kommer att inkludera dem i 

dagordningen för det nästa mötet, styrelse eller allmänt, så som klagomålets art kräver. Alla 

sådana klagomål och orsakar till klagan som inte lämnas skriftligen enligt ovanstående ska 

behandlas som rykten och åtgärder kan därför inte vidtas. 

Daterad 13:e november 2014 

• Allmän kommentar: Man måste komma ihåg att alla klubbens styrelsemedlemmar ska 

handla lagligt, och att klubbens kandidater kan åtala vilken som helst styrelsemedlem för 

bedrägeri eller oredlighet där bevis för detta framkommer. Klubben ansvarar inte för 

olagliga handlingar av styrelsemedlemmar som har utförts utanför ramen för deras 

auktoritet eller instruktioner. 
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