Referat Avlsrådsmøte i NVK 2017
DATO:

01.08.2017 Telefonmøte.

TIL STEDE:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV
Andre
Fravær
Neste avlsrådsmøter

Trude Lien
Anne Grete Langeland, ,
Tor-Asle Eliassen, Sigurd Nikoloaisen

Helge Heimstad, Solveig Aaknes, Karina Kolflaath
Torgeir Dahl
26/9 2017

Sak
Sak 32/17

Tema

Vedtak

FKF ber om innspill til
kandidater til et HD
prosjekt som NKK skal
sette i gang

NKK vil starte et prosjekt som skal se på
kunnskapshevende tiltak om HD som kan
gjennomføres ut til de ulike hundemiljøene.
Bakgrunn er mange spørsmål rundt HD røntgen
og HD avlesing, og manglende tillit til systemet.
FKF er bedt om å stille med 2 representanter.
Arbeid og møter skal foregå i NKK sine lokaler i
Oslo, eventuelle forslag fra oss bør derfor være
en som er bosatt sentralt i østlandsområdet og i
tillegg kunne bidra med noe faglig. ARs forslag er
Kai Rune Johannessen. Vi vil forhøre oss med KR
om han er interessert og vil i så fall spille forslaget
videre til styret.

Sak 33/17

Arbeid med ny
avlsplan/RAS

Det må settes i gang arbeid med ny avlsplan fra
høsten. AR er enig i at det er hensiktsmessig å
samle avlsplan og RAS i ett og samme dokument,
det passer bra ettersom ny avlsplan skal gjelde
fra 2019 og revisjon av RAS skal skje i
2019/2020.
Medlemmene må bli hørt og få anledning til å
komme med innspill. AR vil utarbeide spørsmål til
distriktene som distriktene må ta opp på egne
møter. Slike møter kan gjennomføres som
telefonmøter der det er store avstander og
vanskelig å få til fysiske møter. Medlemmer fra AR
vil prøve å være tilstede på disse møtene dersom
distriktene ønsker det. Viktig at fokus er på
avlsmål og ikke på verktøy. Arbeidet vil
presenteres på neste DK/RS. Vi regner med at
arbeidet med avlsplan vil pågå hele 2018 og inn i
2019.
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Ansvar

AR

2017.08.12

Sak 34/17

Infosaker

AR leder har skrevet leder til neste Fuglehunden
om ny avlsplan/RAS
Arbeidet med nye skjemaer og avklaring
vedrørende håndtering av importer, har ikke blitt
prioritert i sommer, men arbeidet med dette vil
fortsette utover høsten.
Minner om rasekompendiene som skal
ferdigstilles innen midten av oktober.
Neste AR møte er 26/9

Trude

Referent: Trude Lien
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