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Vedtak
Om avlsrådets sammensetning
Avlsrådsleder er på valg og er usikker på
om han vil stille til gjenvalg, men har noen
saker som han har lyst til å gjøre ferdig
før han gir seg. Dersom han stiller til
gjenvalg ønsker han at det ikke skjer
store utskiftninger i avlsrådet.

Ansvar

Ingen av møtedeltakerne reserverer seg
mot å fortsette i AR.
Det er ønskelig med et medlem til på
Langhår.

Modell som gjelder for ARs
sammensetning tilsier at medlemmene
sitter i 1-2-og 3 år, men det er enighet om
at det tar tid å komme inn i arbeidet og at
det er viktig med kontinuitet, det reises
derfor spørsmål om en bør endre til at
medlemmene velges inn for 2-3 og 4 år i
stedet. Enighet om at innstilling om dette
legges frem for styret.
32/14

Budsjett

KRJ syr sammen budsjett

KRJ

Utgifter;
-AR kurs arrangert av NKK, det er 4 av
medlemmene som ikke har deltatt på
slikt kurs. Det er ønskelig å sende alle 4
på kurs men dette vil koste en del. Vi må
finne ut hva dette vil komme på og se om
dette er mulig. Alternativ er å sende to
nå og 2 ved neste anledning.
-Møte med svenske AR, vi har sendt flere
forespørsler, nå er det opp til dem.
-Fysisk møte for hele AR er ønskelig.
Referat avlsrådsmøte

-1-

2016.11.232014.12.12

-EBJ, må utrede hvor mye som trengs til
dette arbeidet.
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Møte med svenske AR, vi har sendt
mange forespørsler, nå er det opp til
svenskene å gi tilbakemelding, vi gjør
ikke flere henvendelser.
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Datahound
Bilder og kritikker; det var lovet at dette
skulle føres over fra det gamle systemet
men dette har ikke skjedd så langt. Hvis
dette ikke er mulig må vi kanskje
informere medlemmene om at de må
sende bilder av hundene sine slik at vi
kan legge dem inn i basen. Vi kan
eventuelt be Ståle om å hjelpe oss med
dette arbeidet. Hvis vi sender en slik
henvendelse til medlemmer om å sende
inn bilder kan vi samtidig be om tillatelse
til å bruke bildene til rasekompendiene
Avlshundlistene
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Listene som KR har sendt ut har med
resultater til og med vinterprøvene.
Det er en diskusjon rundt hvilke hunder
som skal stå på listene, det reises blant
annet spørsmål om hunder som er «på
vent» skal tas ut av listene, alternativt
om alle som tilfredsstiller de formelle
kravene skal stå på listen og at AR selv
har oversikt/arbeidslister over hunder
som av ulike grunner ikke bør brukes i avl
selv om de er formelt kvalifisert. Det blir
mye redigeringsarbeid med listene
dersom det legges inn skjønnsmessige
vilkår for hvem som skal ligge på listen.
Det reises forslag om bruk av trafikklys
for å markere hvilke hunder som er på
vent. Det er enighet om at hunder som vi
får melding om er utestengt fra prøver av
gemyttmessig årsak kan fjernes fra
listene fordi det da foreligger
dokumentasjon og det ikke «bare» er en
skjønnsmessig vurdering.
36/14

Kriterier for «Andre parringer»
Kriteriene pr i dag er tilsvarende som for
godkjent parring med unntak av
jaktprøvepremiering for en av foreldrene.
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Kritikker; KR med medhjelper kan
sørge for å legge inn kritikker for
SV og LV, Tor Asle kan hjelpe ved
behov. Solveig og Tommy kan
skrive KV kritikker.

KRJ, TAE, SS,
TA

Det reises forslag om at de som er
«på vent» eller er «oppbrukt» i
avlssammenheng kan bli stående
på listen til de må fjernes grunnet
alder, og at det skrives inn i
merknadsfeltet at hunden ikke kan
brukes i godkjent parring fordi den
er på vent eller oppbrukt.

Trude prøver å lage en ny formulering
for kriterier for «andre parringer» som
sendes til de andre medlemmene i AR,
og som deretter må legges frem for
styret for endelig godkjenning.

TL
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Det er ønskelig med noe mer fleksible
kriterier for denne kategorien av
parringer slik at det for eksempel er
mulig at parringer der en av foreldrene
ikke har tilstrekkelig utstillingspremie
også kan annonseres under «andre
parringer».
37/14

Kritikk og motarbeiding av sentrale
vedtak
AR er gjort kjent med relativt sterk,
vedvarende kritikk mot en del sentralt
fattede vedtak, særlig mht. avlskriterier
og arbeid som utføres av AR.

AR mener at tillitsvalgte har et
særlig ansvar i denne
sammenheng. Personer som har
tillitsverv i klubben, sentralt eller
lokalt, må være lojale mot
sentrale beslutninger selv om man
er personlig uenig og aktivt
henvise andre som kritiserer til de
demokratiske virkemidlene man
har i klubben . Dersom en ønsker
endring må en ta dette opp på
vanlig måte i linjen. Det blir feil
dersom slik uenighet ytrer seg ved
at sentrale beslutninger
motarbeides og personer med
tillitsverv blir baksnakket og
kritisert for de vedtak som er gjort.

Alle

KR oppfordrer til at medlemmer i
AR står opp og sier klart fra
dersom vi blir vitne til slik
oppførsel, den eneste måten å få
bukt med slik ukultur er å si fra når
vi har mulighet til dette.
38/14

EBJ
Vi har ikke mottatt svar om bærere ennå.
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Aktuelle parringer, hva skjer?
KV; Det er en del parringer på gang, en
hannhund ligger an til å bli for mye brukt
da den er lovet bort til flere samtidig. Når
det gjelder maksimalt antall avkom for en
hund er dette en ca grense og ikke en
definitiv grense, må bruke litt skjønn her.
SV; litt mer aktivitet nå etter en periode
med få parringer. Strihårkontaktene
ønsker en prinsipiell avklaring på bruk av
sæd fra gamle helter som ikke
tilfredsstiller dagens krav til godkjenning
når det gjelder indekser. Hvordan kan vi
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KR skriver en vurdering og lager
en innstilling om saken
vedrørende SV parringen som
legges frem for styret. Det er viktig
at styret «tvinges» til å ta stilling til

KRJ
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bedømme indeksene for hunder som
levde for mer enn 30 år siden? Kan vi si
at indeksene ikke er representative og
godkjenne parringen eller mener vi at
indeksene er pålitelige nok og at
parringen derfor ikke kan godkjennes?
Det finnes ikke noe fasitsvar her, men AR
vil forsøke å finne en måte å handtere
dette på som kan være grei å følge
framover. AR er på generelt faglig
grunnlag reservert mot slike paringer.

dette slik at vi har styret i ryggen
ved den avgjørelse som tas.

LV; KR har gjort en god jobb i forhold til
verdensforbundet. Det var antatt at det
skulle bli en del parringer i år, men det
ligger an til at man havner på
gjennomsnittet. En gledelig nyhet er at
det for første gang er utdelt 1 UK på
lavland til LV.
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Rasekompendiene og RAS
Det er ikke gjort så mye med
rasekompendiene, det oppfordres til å
kikke på Bretonklubben sitt
rasekompendium, vi ønsker oss noe
lignende.

Hver hårlagsvariant må bli enige
seg i mellom hvordan dette
arbeidet skal gjøres slik at vi kan
komme i gang.

RASRAS er ikke ferdigstilt men det er
veldig lite som mangler, det er få
endringer som må gjøres før det kan
legges ut.
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Eventuelt
Solveig foreslår at vi lager en annonse til
Finn.no med informasjon om
raseklubben og hvor man finner oversikt
over godkjente parringer.
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Alle

KRJ

Tommy får ansvar for å lage en slik
annonse i samarbeid med Solveig.

TA, SS
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