Referat fra møte i AR 14.04.2010
Møte på Skype.
Tilstede: Rune Brenna, Mette Ulvestad, Svein Enes, Odd Harald Slettebø, Eirik Telje, Kai-Rune
Johannessen. Meldt forfall: Siw Øie
Sak 1. Årboka 2009.
KRJ framla kontakt med A. Eliassen som sier at listene med godkjente hunder og tabeller osv. skal
komme fra Anders Haugen om få dager. Arne trenger ca. 3 dgr. på sin bearbeiding før det kommer til
AR.
Det virker som om de fleste skrivere er ferdig med jobben. KRJ må purre videre og på enkelte
prøvearrangører mht. kritikkopier.
Sak 2. Indekslister.
Mette sier at Jørgen skal kunne ha listene klare i løpet av kort tid ( dager), og så må vi vha. Anders
Haugen sluttføre arbeidet ved at indeksene knyttes til hundenavn, og listene blir tolkbare.
Sak 3. Påminnelse til Jørgen om beskrivelse av arbeidet og indeksmodellen.
Mette følger opp dette så snart indekslistene er i havn.
Sak 4. Parringer og valpekull.
Generelt roligere på henvendelser til AR nå. Noen kull er forskjøvet til høsten. På SV vil det
sannsynligvis bli større valpeproduksjon dette året enn vi har hatt de senere årene. Ingen
alarmtelefoner hittil om vanskelig avsetning på SV. På KV meldes om litt treg omsetning av hanner.
LV har ett kull på gang de nærmeste dagene og så blir det sannsynligvis ett kull til noe senere. Ellers
ikke noe.
5. v Willebrandt
Eirik redegjorde for rutinene, på linje med det som blir praktisert i Danmark. Vi meddeler til Keuper
alle hunder som blir testet. Ikke mer. Mailen fra Keuper bør besvares i henhold til dette. KRJ lager ett
utkast som Eirik får se før det sendes.
6. Halesaken.
AR mener at KRJ har agert seint i saken og at den er viktig for våre raser. AR mener at saken uansett
bør handteres av AR, der Mette og Svein har erfaringer og innside-info. Forslag fra Trude og Terje
oversendes AR som utarbeider et utkast til saksinnlegg til NKK som Styret får til behandling. Dette
må uansett fram til NKK i god tid før neste styremøte der.
7. Nettsidene
AR etterlyser hvor nettsidene blir av og etterlyser respons på sine framsatte behov og forslag.
8. Referat fra DK/representantskap.
AR har ikke sett referatet fra DK/REP.skap og ønsker å få dette tilgjengelig
9. Hannhundsamling
AR er fremdeles av den mening at et slikt arrangement krever mer tid til forberedelser og
gjennomføring enn man nå har til rådighet for å kunne oppnå kvalitet man kan innestå for, og kan
derfor ikke påta seg noe formelt ansvar ifm arrangementet. Det ble uttrykt en viss bekymring i
forhold til hannhundeiere og fremtidig vilje til å stille opp på slike arrangement dersom man ikke
lykkes i gjennomføringen. AR vil bidra med oppjusterte lister over aktuelle avlshunder, så fort dette
lar seg gjøre, ref punkt 1. Spørsmål reises bl.a. om det skal være noe reisetilskudd for hannhunder
som kommer langveis fra.

10. Rasen 2011
Mette opplyser at i 2011 vil det være den 20. Rasenprøven som arrangeres. Jubileum ønsker man å
markere med bl.a. hanhundsamling, eventuelt også utstilling med flere ting. Det er derfor et ønske
fra rasen at en eventuell hanhundmønstring i 2011 blir lagt til Rasen.
11. Høring om endring i utstillingsreglene
Ifølge opplysninger AR har fått, er det utsendt fra NKK høringsnotat om nye utstillingsregler. Der tas
det bl.a. opp reglene mht. Championater. Dette er viktige punkter for rasene og AR ber om å få
tilsendt dokumentene vedrørende dette så fort som mulig
12. Samarbeid og ansvarsområder
AR diskuterte de senere tiders utveksling av mailer og meninger, spesielt mht. arbeidet med
implementering av avlsindekser. AR beklager at denne saken ser ut til å være en vanskelig sak å
gjennomføre i forhold til å få Styrets tillit mht. konsekvenser og gjennomføring og at det har vært
vanskelig for AR å oppfatte hva styret helt konkret ønsker redegjort for i tillegg til det som er gjort
tidligere.
Mette framhever at hun meget bestemt vil motsette seg de endringene på sin artikkel til FH om
indeksene som KR tok seg frihet til å endre, og framhever at dette kan betraktes som dokumentfalsk.
Dette MÅ endres tilbake til slik den originale teksten lød. AR drøftet mulige løsninger og Mette har
ingen innvendinger mot at Styret henger på en fotnote på artikkelen, der det framgår at etter at
artikkelen er skrevet har Styret bestemt at implementeringen ikke bindes til 1.juni og at kriteriene er
gjenstand for nærmere gjennomgang.
Alternativt kan det tilføyes en setning inne i artikkelen om at Styret ser nærmere på tidspunkt for
implementering.
Hvis det mot formodning er umulig å gjennomføre endringer i FH som foreslått, vil Mette at Styret
sender en orientering til DK’ene at Styret har endret artikkelen mot hennes vilje og at det er Styret
som står for en utsettelse av innføring av indeksene.
KR får i oppdrag å kontakte NVK’s redaktør umiddelbart for å avklare mulighetene for de foreslåtte
endringer og meddele Styret om disse.
krj

