Referat Avlsrådsmøte i NVK 2014
DATO:

02.04.2014 på tlf.

Tilstede:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV
Andre
Fravær

Kai-Rune Johannessen (KRJ)
Robert Brenden(RB), Solveig J. Strøm(SS), Tommy
Andersen(TA)
Tor Asle Eliassen(TAE), Torgeir Dahl(TD)
Helge Heimstad(HH)
Trude meldt forfall

Neste avlsrådsmøte
Sak
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Innkalling/sakliste
RB tok opp system med referater og
saksføring og manglende referater fra 2013

Indeksene – oppdatering av hunder, hvordan
og hvem.
KV har sjekket indekser og melder om at alt
ser greit ut. SV har ikke fått opp filene og må
få nye filer av KR og deretter sjekke.

Vedtak
KRJ tar dagens referat og får ansvar
for å bringe «orden i sakene» for i år
og få på plass mest mulig fra 2013.
Siden skal referatene gå på omgang og
KRJ setter opp «turnusliste. Alle skal
følge malen som er opprettet tidligere.
KRJ sjekker med Ståle om han kan ta
oppdateringen, som tidligere og sender
LV og KV til Ståle hvis OK. SV-gir
melding til KR snarest mulig etter
sjekk.

Ansvar
KRJ og deretter
alle

AR fortsetter med kontakten til SVK
og følger opp til dato og sted er
spikret.
Viktig å få en beskrivelse av hva
svenske medlemmer skal betale og
hvem som kan få annonse under
godkjente paringer. Tar dette opp med
styret og avventer videre tiltak.

KR

KRJ får i oppgave å sjekke med NKK
hvordan det vil bli ved testing nå og
oppretting av testresultat i NKK
senere. Hva blir godkjent?
KRJ sjekker hvor mange hunder og
kostnader med vWD når det ble gjort i
sin tid.

KRJ
KV jobber med
henvendelse til
aktuelle KV-eiere
om testing.

KR og SV

LV-HH har sjekket. En del hunder varierer en
del i indekser. Trolig mer naturlig mht.
datagrunnlaget.
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Felles møte med AR-SVK
P.t. er dato satt til første helg i november.
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Valpeformidling S/N
AR drøftet både rutinene i dette og eventuelle
problemer med å få inn penger for
formidlingen. RB bemerket at utenlandske
medlemmer ikke skal betale NKK avgiften
ved innmelding i NVK.
I S får norske kull kun annonsere på
Annonstorget, ikke under godkjente kull. Kun
kull som registreres i SKK får stå under
«godkjente».
EBJ-hva er situasjonen
Solveig har sjekket aktuelle laboratorier. Mht.
framtidig «godkjennelse» fra NKK velges
Laboklin. Inkl. «sertifikat» vil prisen kunne
bli 465,- pr. prøve og dette betinger
blodprøve.
En del av de siste importene er nå testet, men
flere tidligere importer er ikke testet og noen
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er allerede døde. Må i så fall teste avkom. Det
blir mange hunder som kan være aktuelle å
teste. Opp til 40 – 50. Se liste oversendt fra
RB. Dette kan bli kostnader opp til 20 –
25.000 hvis NVK skal dekke lab.kostnader for
alle. Ref. hva som ble gjort for vWD.
SKK-startnekt norske hunder i S
RB orienterte om saken så langt og mente at
det neppe kan bli noe realitet. AR mener det
kan være av verdi at SVK gir innspill til SKK
at de slett ikke bifaller noe startnekt.
Landssamlingen i pinsen
AR diskuterte problematikken med
importhunder og «annonsering» av samling
med invitasjon til disse. SS og HH kom med
innspill ift. forskrifter og lover.

Rasekompendiene
KRJ oppfordret alle til å sette inn ressurser på
dette. SS hadde sendt inn eksempel på gode
illustrasjonsbilder. KRJ henledet
oppmerksomheten til NBK og NMLK som
eksempler til etterfølgelse
Eventuelt
TAE tar sannsynligvis til Ruhårsklubbens
hovedprøve i Grenå. BRA!
SS tok opp henvendelse om kull/linjer med
svakt gemytt på SV i Trøndelag. Det er et
generelt problem at gemytt-avvik er vanskelig
å dokumentere og kvantifisere. RB advarte
mot å trekke for raske konklusjoner.
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AR mener at vår leder bør avklare
SVK’s holdninger og eventuelt be om
at SVK meddeler SKK en negativ
holdning til reaksjon fra SKK. Store
konsekvenser kan være virkningen.
AR mener at en invitasjon til
pinsesamlingen til importhunder bør
ligge innenfor rammene som kan
aksepteres, i og med at dette ikke vil
være noe stambokberettiget
konkurranse eller noe skriftlig
«godkjennelse» vil bli utgitt.
Raseansvarlige fordeler ansvar og
setter målsettinger. Konkret framgang
må foreligge før neste møte.

AR-SV tar saken med
omplassering/problemhunder
AR bifaller tilstedeværelse i DK!

KRJ avklarer dette
med styret og
lokalgruppa og
«invitasjon» til
nettet utformes

Alle

AR-SV
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