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Referat Avlsrådsmøte i NVK 2021 

 
 

DATO:  
22/06 2021 Teamsmøte 

Tilstede: 
Avlsrådsleder 
KV 
 
SV 
 
LV 
 

 
Tone Jorde 
Ingeborg Nygaard, , Arild W Hansen, Britt Schibbye 
 
Ørjan Alm, Sigurd Nikolaisen 
 
Bjørn Frode Eriksen 
 

Fravær Liv Jorun Karlsen 

Neste avlsrådsmøte Månedsskifte august/september 2021 

  

   

Sak  Vedtak Ansvar 

12/21 Overføring fra Trude –saker 
under oppfølging: 
 

 
 

 
 

Sak 06/21 Sikkerhet på 
indekser 
Publisere excelfiler og 
informsjon om sikkerhet (– fått 
tekst fra Trude) 
 

Sigurd ser gjennom tekst og 
videreformidler for gjennomgang av 
alle før publisering.  
 

Sigurd + 
alle 
 

Sak 08/21 – Avlsrådets 
mulighet for å bruke skjønn 
dersom vi har en god faglig 
begrunnelse for. Dette bør 
komme tydelig frem i 
forbindelse med avlskriteriene, 
og vi vil skrive noe om dette 
som kan ligge under innledning 
til avlskriterier på nettsiden. 
 

Avlskriteriene for KV tilføyes samme 
formulering som for SV. 
 

Sigurd 

Publisere valpekull på 
Facebook – NVK 
På bakgrunn av forslag fra 
medlemmer om at AR for å 
fremme godkjente parringer 
kan  "reklamere" for godkjente 
kull i form av publisering på 
Facebook. 
 

Vi legger ut de parringene som ligger 
på valpelista. Etter diskusjon om 
innhold besluttet AR at vi legger ut 
skjermdump fra lista som viser fakta 
om parringen, med overskrift om nytt 
godkjent KV/SV/LV-kull på valpelista.  
Tone spør Signe om tilgang til å 
publisere på FB-kontoen til NVK 

Tone 

Legge ut informasjon om nye 
avlsgodkjente hunder i 
Fuglehunden. 
Vi har ikke fulgt opp dette, kun i 

AR lager i samarbeid med redaktør 
Harriet en mal for hvordan hundene 
skal presenteres. 
AR sender eiere av nye godkjente 

Tone 
 
 
Alle 
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noen tilfeller. Det har vært 
ressurskrevende å følge opp, 
det er også problematisk at AR 
står som avsender hvis AR ikke 
utformer innholdet. Vi gjør 
derfor noen endringer som vi 
tror vil medføre at flere som 
ønsker det, får presentert 
hunden sin i Fuglehunden.  
 

avlshunder mal med oppfordring om å 
sende informasjon og bilde til 
Fuglehunden idet hunden godkjennes. 

Oppdatering av indekser 
etter vinterprøvene 
 

Bestille nytt uttrekk av indekser etter 
fra Kai Rune. 
 

Tone 

Datahound og 
dogweb/indekser 
 

Sigurd og Tone bør ha et møte med 
Kai Rune om overføring av data og 
uttrekk, for å ha litt bedre oversikt over 
hvordan det fungerer og hvem som 
gjør ulike oppgaver. Tone ber om 
møte. 
 

Tone 

Nytt medlem i SV Vi jobber med saken og aktuelle 
kandidater. 

 

13/21 Fordeling av oppgaver 
mellom Sigurd og Tone  
 

Faglige oppgaver som eksempelvis 
informasjon, artikler har Sigurd 
hovedansvaret for 
 
Sigurd fortsetter som rasekontakt for 
SV 
 
Hvis AR skal stille med medlem i RU – 
ref sak i styremøte i NVK 24.06 vil 
AR's forslag være at Sigurd stiller. 
 
Oppfølging av sak i RU's datautvalg 
vedrørende justering av indekser for 
utenlandske hunder  
 
Tone gjør de administrative 
oppgavene. 

 

14/21 Aktivitet i gruppene og på 
valpelistene 

KV: 
tre kull på gang, noen "luftinger" 
KV jobber for å koordinere seg innad i 
gruppa. 
SV: 
 flere kull på lista og noen til på gang 
LV: 
ett kull på gang, ett par på lufting 
 
Det kom også frem at AR vil ha nytte 
av felles lagringsområde slik at vi har 
bedre tilgang til og samme oversikt, 
tilgang til samme dokumenter. Ha 
felles maler og felles standard for 
hvordan vi svarer ut henvendelser. 
Vi tar opp igjen dette etter sommeren. 
Det henger også sammen med sak 
om arkiv i styremøte i NVK. 
 

 

15/21 Møteplan etter sommeren  Ikke diskutert, men enighet om å ta Tone 
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Neste møte neste møte i løpet av siste uke i 
august/første uke september 

 Eventuelt Ingen saker  

 
 


