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Referat Avlsrådsmøte i NVK 2021 

 
 

DATO:  
25/05 2021 Teamsmøte 

Tilstede: 
Avlsrådsleder 
KV 
 
SV 
LV 
 

 
Trude Lien (TL) 
 Ingeborg Nygaard, , Arild W Hansen,  
 
 Ørjan Alm, Tone Jorde,  
 
 Bjørn Frode Eriksen 

Fravær   Britt Schibbye, Sigurd Nikolaisen, Liv Jorun Karlsen 

Neste avlsrådsmøte Ikke avtalt 

   

Sak  Vedtak Ansvar 

15/21  

RS 2020 
Informasjon om RS på Teams 6.juni kl 09.00 
Hvilke saker som skal opp. Avlsrådets forslag 
om parringer på nettsiden støttes av Styret og 
legges frem på RS.  
Dersom forslaget får støtte på RS vil AR legge 
ut informasjon om nye godkjente parringer på 
klubbens FB side, lage en mal for dette. Kan 
være bra å fremheve de godkjente parringene 
her i tillegg til på nettsiden.  
Valg; ny avlsrådsleder( e) Tone og Sigurd blir 
ny leder»gruppe» for avlsrådet, begge får plass 
i styret, dette kan være en styrke for 
avlsrådsarbeidet.  
Alle avlsrådsmedlemmer inviteres til RS og de 
som blir med får invitasjon via Teams. 
Det er behov for nytt medlem i AR for SV, vi 
diskuterte noen navn som vi kan gå videre 
med.  

 
 

16/21 Diplomer  

Diplom for avlspris (1 på SV) og 2 
utstillingspriser (SV og KV) må fylles ut og 
sendes vinnerne. Det var planlagt å dele dette 
ut på årsmøtet, men det blir altså ikke mulig 
grunnet digitalt møte. Trude hører med Sissel.  

 
 
 
Trude 

17/21 Oppfølgingssaker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- RAS og Rasekompendium fremdeles ikke 
godkjent/revidert av NKK 
-Gelber Brand; e-poster sendt til leder, 
nestleder og avlsråd i Tyskland uten at vi har 
fått tilbakemelding. Bør kanskje sende brev pr 
post til klubben slik at dette kommer inn mer 
formelt. Leder bør sende.  
-Sikkerhet indekser. Vi vil legge ut exceltabeller 
der sikkerhet fremgår, og samtidig en 
informasjon om hvordan dette kan tolkes. 
legges ut etter RS.  
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Eventuelt 

-Trude skal skrive en innledning til 
avlskriteriene der det går frem om avlsrådets 
anledning til å bruke skjønn og formålet med 
kriteriene, og at kriteriene bør tolkes og brukes 
ut fra formål.  
 
Valpeproduksjon; alle rasene opplever at det er 
langt mer etterspørsel enn produksjon nå. 
Oppdrettere har stor pågang uten å annonsere. 
Leit at vi ikke klarer å tilfredsstille markedet.  
 

 


