
           
Referat Avlsrådsmøte i NVK 2017

DATO: 14.03.2017  Skypemøte

TIL STEDE:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV
Andre

Trude Lien (TL)
Solveig Strøm Aaknes, Anne Grete Langeland
Torgeir Dahl, Tor-Asle Eliassen, Sigurd Nikolaisen

Fravær Helge Heimstad satt klar. Lyktes ikke i å koble ham 
opp i Skype.

Neste avlsrådsmøter  02-05-2017, 06-06-2017

Sak Tema Vedtak Ansvar
Sak 01/17: Referater fra 

samarbeidsmøte med SVK 
AR
                                   

Det foreligger to referater, et fra Sverige v/ Malin 
Nyström og et v/ Sigurd. Sigurd sammenfatter 
disse og sender til publisering på nettsidene.

SN

Sak 02/17: Avlsrådsmedlemmer 
utnevnes for 
treårsperiode. For tiden 
står mange ut 2018. 
Ønske om at folk 
fortsetter, men for å sikre
kontinuitet, bør man ha 
ulikt år for 
fornying/avslutning av 
periode.

Utskifting har tradisjonelt skjedd utenom disse 
tidene, da folk har bedt om avløsning uavhengig 
av åremål. Tommy ønsker nå å gå ut av AR. Tor-
Asle har uttrykt at han kan tenke seg utskifting 
etter 2017. Vi mener derfor at kontinuiteten er 
ivaretatt nok.

TL

Sak 03/17 Ønske om å holde AR-møter i forkant av HS-
møter. Setter opp de to neste før ferien 2/5 og 6/6

TL

Sak 04/17 Tommy Andersen ønsker
å løses fra vervet i AR så
snart som mulig.

TL har fått noen nye navn på blokken og tar 
kontakt med disse i prioritert rekkefølge etter ARs 
anbefaling.

TL
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Møteplan



Sak 05/17 vWD2 på KV
Info. fra NL om at  
hunder er påvist bærere 
der. Hva vet vi?

Vi trenger mer fakta fra de land som har begynt 
testing før videre tiltak her. Sender en forespørsel 
til aktuelle land på tysk, engelsk og fransk. Må 
finne ut hvilke land og linjer det er naturlig å 
følge.TL lager utkast  og vi får oversatt.

TL
SSA
AGL
KRJ

Sak 6/17 Henvendelser ang bruk 
av avlshanner.

AR får både formelle og uformelle henvendelser 
ang. hannhunder. Ønske om at vi prøver å 
loggføre disse.

TAE
TD
SN
AGL
SSA
HH

Sak 7/17 NKK tilbyr registrering av 
flere arvelige sykdommer i 
nye Dog Web.

Saken bringes videre til RU og Felles 
Avlsråd(FA). Positivt med registrering, men vi må 
ha ensartet og sikker diagnose. Må kome tilbake 
til hvilke diagnoser som er aktuelle for våre raser.

Alle

Sak 8/17 Formulering på godkjente 
paringer/avlshunder. SVK 
bruker:”Uppfyller SVK:s 
avelsmål”

Ønskelig av vi også bruker lignende formulering. 
Forslag om at hundeeier selv søker om å få sin hund på
avlslisten. De må der fylle ut skjema og sende inn 
bilde. Vi må utarbeide nye skjema både for søknad om 
å komme på avlshundlistene og om paring. Forslag fra 
TL sendes rundt og alle kommer med innspill.
Må legge endringsforslag fram for HS. 

TL
Alle

Sak 9/17 Utveksling av HD 
informasjon mellom 
Norge og Sverige

Saken bringes til RU og det jobbes videre inn mot 
NKK/SKK. Ønskelig at også flere land blir med i 
samarbeide, i første omgang Finland, Danmark 
og Island

Sak 10/17 Oppfordre SV til HD-rtg AR-medlemmer har fordelt oppgaven mellom seg 
og sender henvendelse til den enkelte ang. Rtg.

TAE
TD
SN

Sak 11/17 NVK-nettside AR er ansvarlig for hva som kommer under vår 
fane. TL oppfordrer alle til å være aktive og få 
fram aktuelt stoff. Eks sammenheng 
Reis/arvbarhet.

Alle

Sak 12/17 Avlskriterier Raserepresentantene må sjekke at det er kommet
riktige kriterier overført til ny nettside.

TD
TAE
SN
SSA
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AGL
Sak 13/17 Paringsannonser i FH De andre raseklubbene har droppet dette. De blir 

ofte foreldet pga. trykketid. Mye arbeid. Vi vil også
droppe dette, men vil legge en henvisning til hvor 
folk kan finne opplysninger om paringer og kull.
Vi ønsker å få bedre valpesider og vil sjekke om vi
kan få tilsvarende som NBK har. Oppfordre folk til 
å rtg. hunder og sende inn bilde. 

SSA

Sak 14/17 Pinsesamlingen Flest mulig fra AR oppfordres til å være til stede 
på Buhol. Hannhundvisning - ARs ansvar. Må få 
opplysninger fra KRJ om hvordan dette ble løst 
forrige gang. Få inn annonsering.

TL
AGL

Sak 15/17 Rasekompendier. Sluttføre SV og bruke den som mal for de andre. 
Mål å få det ferdig til sommeren. Sjekke tillatelse 
for bruk av bilder.

Alle

                            Referent: Anne Grete Langeland
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