Referat Avlsrådsmøte i NVK 2013
DATO:

20-11-2013 på skype møte

Tilstede:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV
Andre
Fravær

Kai-Rune Johannesen
Solveig Strøm, Robert Brenden
Trude Lien, Tor Asle Eliassen, Torgeir Dahl
Ikke fått kontakt pr tlf via skype
Jørgen Ødegaard
Helge Heimstad og Anne-Maj

Neste avlsrådsmøte

Sak
Sak 01/13:

17.12.2013 Fysisk møte i lag med styre på
Gardermoen kl 16.00
Vedtak

Sak 02/13:

Godkjenning av referat fra avlsrådsmøte
Siden referatene ikke var klare vart dette utsatt til neste møte,
17.12.2013

Sak 03/13:

Indeksene i Avlsarbeidet, men vekt på HD-indeksene
Jørgen Ødegaard informerte om grunnlag og svarte på spørsmål.
Konklusjon er at våre raser er såpass gode på HD at dette slår
veldig hardt ut for enkelt individer som får annen status enn A,
siden så mange hunder får diagnosen A. Det vart snakket om
forskjellen mellom NKK og NVK sin HD-Indeks der Ødegaard
mente at NKK sin indeks ikke tar hensyn til den
biologiske/genetiske verdien av klassene. Vår modell bruker hele
skalaen og korrigerer for kjønn og rase. Arvbarheten på HD i
disse beregningene ligger på ca. 0,20-0,25. Men Ødegaard sa at
han ikke var sikker på hva NKK tar med i beregningene, han
skulle ta dette opp med Per Madsen (beregner indekser for NKK)
i et kommende møte som Ødegaard skulle ha med han. NVK får
en tilbakemelding fra det møtet. Indeksene fra Ødegaard beregnes
ut fra siste 5år. Grunnlag for beregning av indeksene er det FA
som har hvert med på å bestemme. Ødegaard bekreftet at han
bruker en kjent software som heter ASREML. Det er bare noen få
i Norge som kan bruke denne softwaren på en faglig korrekt måte
, men det finnes brukermanual for selve softwaren og det er
aktuelt at Ødegaard beskriver arbeidsprosessene med dataene slik
at klubbene kan få kjørt ut indekser dersom Ødegaard på en eller
annen måte er forhindret til å gjøre denne jobben i fremtiden.
Avtalte med Ødegaard at han møter på RS til NVK for å
informere om indekser og hvordan dem blir beregnet. Vi har en
relativt lav innavlsprosent i rasene våre, henholdsvis, KV:2,1%,
SV: 1,8% og LV: 2,3% i følge Ødegaard.
Ras-status
Kai Rune informerte om status opp mot NKK og hans samtaler
med K:Aukrust. AR har fremdriftsplan på at RAS er ferdig til
utsendelse av RS papirer i NVK og at det søkes om utsettelse hos

Sak 04/13:

Ansvar

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
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Sak 05/13:

Sak 06/13:

Sak 07/13:

Sak 08/13:

Sak 09/13:
Sak 10/13:

Sak 11/13:

Sak 12/13:

Sak 13/13:

Sak 14/13:

Sak 15/13

Sak 16/13

NKK til etter RS for NVK og levere ferdige RAS for alle tre
rasene i febr./mars. Dette begrunnes med at avlsrådet vil ha RAS
grundig gjennomgått og vedtatt av medlemmene og at vi har tid
etter RS til å gjøre eventuelle justeringer. Trude har laget en mal
som kan brukes av de andre rasene. Denne sendes ut til alle i AR.
Avlsrestriksjoner
Kai Rune informerte om status og videre prosess for å kreve
avlssperre på hunder som skal registreres i NKK med feil farge.
Problematikken er mest aktuell for SV, men dette gjelder i
prinsipp for alle 3 rasene
Ny database, status.
KR og RB informerte om samarbeidet med Nesk ang
kravsspesifikasjon kk og prosessen i forkant. Gjennomgang av
konkrete pristilbud som foreligger fra TAG og DATAHOUND og
fremdriftsplanen er igangsetting før årskifte og fase 2 der alle
endringer i hjemmesiden skal være utført fra TAG og Datahound
innen mars mnd 2014.
Stor Cert blir borte i 2014
Saken vart nett så vidt drøftet og saken utsettes til et seinere ARmøte.
NKK IT satsing.
Ar diskuterte dette og vil komme med en tilbakemelding innen
fristen i desember mnd. Viktigt at så mye som mulig blir en felles
mal for DogWeb i fremtiden
Parringshenvendelser pr dags dato
På det jevne i rasene og diverse klager på vedtak ble gjennomgått.
NVK inn i Verdensforbundene?
Dette gjelder spesielt for LV etter møtet KR hadde med nestleder
i Verdensforbundet når han var i Finland. KR informerte om
status og at dette også kan gjelder for KV og SV ang medlemskap
i Verdensforbundene for disse rasene i framtiden.
Felles møte med styre i desember
Ar stiller seg positive til dette og dato før møtet er satt til
17.12.13. AR jobber for å legge frem RAS og årsmeldingene til
styre denne dato.
LV-samling
KR redegjorde for møte med Helge Heimstad før selve AR-møtet,
der planen om en LV-samling i 2014 ble drøftet, som et tiltak for
å invitere representanter for LV-Verdensforbundet til Norge for å
løsne på det gjensidige forholdet og skape forståelse for norske
holdninger og målsettinger. Tid og sted ble drøftet, tar sikte på ca.
21.aug. på et sted der mye kan framvises av de norske hundenes
egenskaper. Det må beregnes noe kostnader til tiltaket. KRJ
kontakter LV-forbundet med planene.
Forslag til Nye vedtekter med instrukser
KR informerte og gjennomgikk sine forslag til endringer. Det var
enighet i AR om at den modellen som har vært i 2013 har fungert
meget tilfredsstillende og det var ingen stemning for endringer på
strukturen i AR
Manglende referater på nett
Robert stilte spørsmål om referater etter AR-møter og påklaget
dette til alle. Enighet om at dette SKAL gjøres strukturert
fremover for hvert enkelt møte. Tidligere referat ferdigstilles til
neste møte for godkjenning og utlegging på nett
Felles AR-møte med SVK
AR drøftet ønsket om et felles AR møte med SVK. Vi ser SVK
som en meget nyttig og naturlig samarbeidspartner og det er
viktig å styrke dette forholdet og se på felles målsettinger og
mulige felles aktiviteter. KR tar initiativ overfor Sverige
Årsmeldingene
Ferdigstilles til neste møte der det bare er å fylle inn siste uttrekk
av data fra NKK. KR tar dette ut rett før møtet 17.12.13
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KR

KR/HH

RB tok ansvar for å
samle referatene i
samme mal som
vart brukt på dem 2
første møtene.
KR

SV: Tor Asle og
Torgeir. KV:
2014.04.03

Robert. LV: Helge
Heimstad
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