Referat Avlsrådsmøte i NVK 2013
DATO:

29-01-2013 på tlf møte

Tilstede:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV
Andre
Fravær

Kai-Rune Johannesen
Solveig Strøm, Robert Brenden
Trude Lien, Tor Asle Eliassen
Representert via avlsrådsleder
Ståle Garborg
Torgeir Dahl, Anne Maj Krogh (kort varsel)

Neste avlsrådsmøte

Sak
Sak 16/13:

Sak 17/13:

Sak 18/13:

13.02.2013 på Gardermoen kl 10.00-17.00.
Radisson Blue, rett ved siden av flyplassen

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Godkjenning av referat fra avlsrådsmøte
Oppfølginger av sak 03/13.
KV og SV avlsrådsmedlemmer er på plass, Torgeir Dahl, SV og
Anne Maj Krogh, KV
LV, Helge Heimstad er forespurt og har takket ja.
KRJ har ikke fått sjekket tilgang NKK, følger dette opp.
Samme med vW.
Oppfølging mot tidligere AR medlemmer, Trude følger opp.
Eksteriørkonferansen, godt gjennomført, gode tilbakemeldinger
Avlskonferansen, NKK skal ha ros for konferansen og
Trude/Robert gir en nermere innføring i det som vart
gjennomgått på neste AR-møte som er fysisk.
RAS, NVK er forpliktet til å følge opp NKK’s satsing på RAS
(rasespesifikke avlsstrategier) og dokument om dette skal være
NKK i hende innen 01.01.2014, RAS dokumentet må
godkjennes av styre før innsending til NKK. AR orienterer om
dette på RS.
Avlspris oppfølging. AR legger frem forslag på DK.
Datagrunnlag for Indekslister er oversendt Ødegaard fra alle
klubber
Svart farge på SV var tatt opp på Eksteriørdommerkonferansen,
vanskelig grense for dommerne som vurderer dette ved hvert
tilfelle. KRJ har bedt dommerne kontakte AR når de har sett
hunder som de synes er vanskelige å plassere mht. farge.
Tispeskjema er revidert og blir lagt på nett med krav om
medlemsnr.
DK
Kai Rune, Solveig, Robert, Tor Asle kommer.
Trude, Anne Maj, Torgeir og Ståle kan ikke denne helgen.
Samme med Helge Heimstad som er forespurt på LV.
Sakspapirer er ikke utsendt til nye AR-medlemmer, men nå
ligger dette på nett. Alle leser seg opp på sakene.
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Arbeidsfordeling:
KRJ drar gjennom det generelle og året som har gått.
Halekuperingen, info om endringen. Påklage avgjørelsen? Luftes
på DK. Nye rasekompendiet blir informert og lagt på nett for
eventuelle kommentarer før det sendes inn til NKK for
godkjenning
KV ved Solveig og Robert tar en gjennomgang. Ønsker å
snakke med DR’ene ang avlskriteriene.
SV ved Tor Asle Eliassen informerer om veldig kort frist og
avlsrådsleder informerer. Samme med LV, avlsrådsleder
informerer. KRJ informerer enda nærmere ang . hundedatabasen

Sak 19/13:

Sak 20/13:

Parringer
Er alle henvendelser tatt vare på?
Magnhild Reiersen, er i dialog med Trude og Tor Asle
Gunnar Gundersen, haster. Svar blir sendt innen få dager
Bjørn Størkersen, blir kontaktet av SV avlsrådet.
Ingen hengesaker på KV.
IT
Hundedatabasen, 1. prioritet å få på plass så raskt som mulig.
KRJ, Ståle og Robert tar et møte innen 1 uke og gjennomgår
muligheter og krav vedrørende ny hundedatabase. Breton
klubben sender over det dem har etterspurt vedrørende årbokfiler
og tabeller.
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