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Referat Avlsrådsmøte i NVK 2013 

 
 

DATO: 09-01-2013 på tlf møte 

Tilstede: 
Avlsrådsleder 
KV 
SV 
LV 
Andre 

 
Kai-Rune Johannesen 
Solveig Strøm, Robert Brenden 
Trude Lien, Tor Asle Eliassen 
Representert via avlsrådsleder 

Fravær    

Neste avlsrådsmøte  30.01.13 kl 19.00 tlf møte 

   

Sak  Vedtak Ansvar 

Sak 01/13: Godkjenning av innkalling og dagsorden.                                               Godkjent KRJ 

 Kommentar, KRJ beklager sein innkalling, men det var viktig å 

få alle med på dette møtet 

  

    

Sak 02/13: Godkjenning av referat fra avlsrådsmøte 13.12.2012 Godkjent RB 

 Ny referatmal framlagt med saks nr Godkjent  

    

Sak 03/13: Avlsrådets sammensetning og arbeidsfordeling/ansvar:  Alle 

 KV: Solveig Strøm 3år og Robert Brenden 1 år, 3.person jobbes 

med 

SV: Trude Lien 3år og Tor Asle Eliassen 2 år, 3.person jobbes 

med 

LV: forespørsler pågår 

Fordeling 3, 2 og 1år på rullering 

Samtaler om situasjonen som har vært årsak til endringer av 

avlsrådmedlemmer. Kai Rune og Robert svarte på spørsmål. 

Årbok og stoff til årboken, KRJ har ansvar for at alle leverer til 

rett tid og KRJ sammenstiller til redaktør. 

Samtaler om god service ånd overfor medlemmer. Veldig viktig 

at medlemmene føler seg velkomne ved henvendelse og får lyst å 

ha god kontakt med råd fra avlsrådmedlemmene 

Tilgang til utdrag etc. fra Dogweb, KRJ sjekker antall som får 

tilgang. 

Omadresseringen av listene for vW 

Trude innhenter relevant info fra tidligere SV medlemmer og 

erfaringsutveksling fra jobben og eventuelt overføring av 

avlsrådsdokument for NVK 

Jobber med nye 

avlsrådmedlemmer, 

3 stk i KV/SV og 2 

i LV 

 

 

 

KRJ 

 

 

 

 

KRJ/Styre 

 

 

 

KRJ 

 

 

 

 

KRJ 

KRJ 

 

 

Trude 

Sak 04/13: Eksteriørdommerkonferansen, rasekompendiene 

KRJ tar med seg 1 LV og 1 SV, Solveig 1 KV, det skal helst 

være 3 – 4 hunder av hver rase på konferansen. De 

raseansvarlige forsøker å få dette til og rapporterer til KRJ 

 KRJ, Solveig  

 Avlskonferansen, NKK, Robert er påmeldt og Trude sjekker om 

en fra SV kan få bli med også. 

Tor Asle har ikke mulighet på så kort varsel pågrunn av allerede 

planlagt tur. 

 RB, Trude? 

Sak 05/13: DK-hva gjør vi? Hvem gjør hva?   

 KRJ innledning og gjennomgang av året   
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De raseansvarlige forbereder en kort presentasjon av seg selv og 

det arbeidet de har vært med på til d.d. Hvis noe stoff er 

innkommet fra tidligere AR-medlemmer, redegjøres også dette, 

med forklaring om at dette er overlevering fra avgåtte 

medlemmer. 

 

Sak 06/13: Avlsprisen – oppdrag fra DK/RS   

  Robert henter opp Siw sitt forslag fra tidligere og sender ut til 

alle. Innspill på endringer blir samlet fortløpende og justeres. 

Skal bli ferdig til DK 

 RB 

Sak 07/13: Saker fra styre   

 Fuglehunden, hver parring skal i FH kun én gang, de 

hårlagsansvarlige må passe på at de ikke sender samme paring til 

Harriet flere ganger  

Kun 1 gang RB/Redaktør 

    

Sak 08/13: Ny hundedatabase, status?   

 Robert informerte om webredaksjonen og styre sitt syn på saken 

og som ønskte at avlsrådet kvalitetsjekket ny hundedatabase. 

Ikke kommet mye lenger. KRJ snakker med Ståle og ser på en 

lysning opp mot DK 

 KRJ 

Sak 09/13: Nye indekslister, oppfølging fra forrige møte   

 KRJ spør nå i januar om anerkjente prøver hos NKK og dersom 

det meste er på plass så tar KRJ ut zip filer til Ødegaard. KRJ 

innhenter også zip filer fra alle de andre raseklubbene og først da 

kan Ødegaard kjøre dette i sin database og vi får ut indeksene, 

ca. 3 uker fra Ødegaard får ZIP filene til vi får det tilbake. 

Råfilene blir kontrollert og listene blir lagt ut etter gjeldene 

regler 

 KRJ 

 

 

 

 

Alle 

Sak 10/13: Brev fra tidligere avlsrådmedlemmer   

 Det vart orientert om at det har gått ut et brev til 

Distriktskontaktene. Ikke alle hadde fått lest det. Styre har saken. 

  

Sak 11/13: Gjennomgang avlskriterier  Alle 

 Utsatt til neste møte   

    

Sak 12/13: Oppdatere kjøpekontrakt og anbefalt prisnivå, DK-tema   

 Solveig har allerede sett på dette og kommer med forslag til 

neste møte. 

 Solveig 

Sak 13/13: DK-saker 

Gjennomgang av sakene pr mail pågrunn av liten tid til dette på 

møtet. 

 Alle 

Sak 14/13: KV-sjukdommer, EBJ og EPI   

 Utsettes til neste møte   

    

    

Sak 15/13: Eventuelt   

- Hvor går grensen for sort skimmel og hel sort på SV? Kan 

komme som spørsmål på dommerkonferansen  Tema blir tatt  

opp på dommerkonferansen 

 KRJ 

 Kvalitet sikre at oppdretter er medlem, innspill fra Lisbeth 

Reinertsen, krav om medlemsnr ved henvendelse og utsjekk mot 

sekretær.  

Vedtatt at 

medlemsnr kreves 

utfylt på  

tispeskjema. 

Skjema må 

utformes i henhold 

til dette.  

RB 

 
 


