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Hovedstyrets forslag: 

Forslag: Presisering av tekst i våre Lover og vedtekter. 

§ 3-4 Representantskapets (RS) og Årsmøtets oppgaver. 

I siste avsnitt står det «Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke 

tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under RS.» 

Endres til: 

«Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag 

til saker på dagsorden kan fremsettes under RS.  

Når det gjelder valg kan det fremsettes nye navn på kandidater under RS, dersom navnene 

er spilt inn til valgkomiteen innen fristen.» 

NB: Samme tekst må settes inn under Distriktenes årsmøter.  

Følgende hadde ordet: Anders Simensrud, Lisbeth Reinertsen. 

Vedtak:  

Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Sak 012/21: Avlsrådet fremmer forslag til ny kategori for parringer 

på valpelista 

Hovedstyrets forslag: 

Forslag: 

Inndeling og sortering av valpelisten for NVK. 

Godkjente parringer (A-kull): 

Må tilfredsstille avlskriteriene (ikke endring fra dagens godkjente parringer) 

Andre parringer (B-kull): 

Må tilfredsstille kravene til «Andre parringer» (ikke endring fra dagens «Andre parringer»)     

Parringer som ikke tilfredsstiller krav til A-kull eller B-kul (C-kull):  

Generelle krav for denne kategorien: 

-    Oppdretter skal være medlem av NVK. 

Tilleggskrav for den enkelte rase: 

-    SV: Fri- status for vWD (gentest eller fri gjennom arv) 
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-    LV: Locus E/E (dokumentert ved gentest eller fri gjennom arv) 

For øvrig gjelder NKKs avlsstrategi og NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. 

https://www.nkk.no/nkks-avlsstrategi/category1026.html  

https://www.nkk.no/etiske-grunnregler/category1025.html  

Rangering: 

Kullene rangeres etter kategori, og det må etableres et tydelig skille mellom de ulike kategoriene 

ved hjelp av for eksempel fargekoder. 

«Godkjente parringer» (A-kull) legges øverst på valpelista i Datahound, deretter «Andre parringer» 

(B-kull) og nederst «Parringer som ikke tilfredsstiller kriteriene» (C-kull). 

NVK O/A foreslår et endringsforslag til styrets forslag til sak 12/21: 
Foreslår at forslaget utsettes til RS 2022, grunnet mangelfull forankring i medlemsmassen grunnet 
korona. 
 

NVK Innlandet foreslår: 
Under tilleggskrav sak: 12/21. For alle kullkategorier ligger samme krav til avkomgransking 
og "sperring" i påvente av avkomgransking. 
 

Avlsrådet inntar Innlandets forslag i sitt forslag. 

Følgende hadde ordet: Trude Lien, Ernst Evensen, Anne Karine Midtbø, Helge Heimstad, Ove Myhre, 

Julie Grande, Arild W. Hansen, Olav Gjestvang, Geir Henning Strøm, Lisbeth Reinertsen. 

NVK O/As forslag stemmes over først, som det mest radikale. 

Vedtak:  

NVK O/As forslag vedtatt mot 8 stemmer. Saken utsettes til RS 2022. 

 

Sak 013/21: NVK Hordaland foreslår å skifte navn til NVK Vestland. 

Hovedstyrets innstilling: 

Hovedstyret støtter forslaget. 

Følgende hadde ordet: Anne Karine Midtbø. 

Vedtak:  

NVK Hordaland skifter navn til NVK Vestland. Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Sak 014/21: Kontingent 2022 

https://www.nkk.no/nkks-avlsstrategi/category1026.html
https://www.nkk.no/etiske-grunnregler/category1025.html

