Referat fra arbeidsmøte mellom
styret i NVK og Avlsrådet 10.mai 2010
Sted: SAS Radisson, Gardermoen
Tilstede: Pål Andersen, Robert Brenden, Anders Simensrud, Trond Leganger, Wanja
Andersen, Øystein Dahl, Kai Rune Johannessen
Siw Øie, Rune Brenna, Svein Enes, Erik Telje
Ikke møtt: Mette Ulvestad og Odd Harald Slettebø
Pål ønsket velkommen og orienterte for dagens agenda. Det er ønske om flere slike
møter for fremtiden da denne arbeidsformen er konstruktiv og oppklarende når
vanskelige og tunge saker skal diskuteres.
Det ble beklaget av styret at ikke alle stilte på dette viktige møtet.
•

Gjennomgang av referat NVK RS 2010. sak Indeks og beslutning.
Protokoll fra representantskapsmøtet ble gjennomgått og det ble bemerket at
flere i avlsrådet ikke hadde lest den slik at de ikke var klar over hva som var
vedtatt.
Styret og avlsrådet har hatt forskjellig oppfatning av hva som ble besluttet
under punkt 5 Avlsplan på representantskapsmøtet. Avlsrådet har ikke fått
tilsendt referatet og det har heller ikke vært tilgjengelig på NVK sine
nettsider. På den bakgrunn har avlsrådet arbeidet med blant annet indekser i
henhold til det enkelte avlsrådet har oppfattet som vedtaket på DK. Denne
oppfatningen er ikke i overensstemmelse med beslutningen som er
protokollert, se utdrag fra protokoll nedenfor. I det videre arbeidet med
punktene referert fra protokollen er man enig om å forholde seg til det
protokollerte vedtaket.
Utdrag fra protokoll:

5. Avlsplan
Innledning v/Siw Øie og viste til gjennomgangen i går.
1. Avlsplanen
2. Det er viktig at indeksene som verktøy blir godkjent.
3. Viktig at avlsrådet og styret får tillit fra DK til å jobbe videre med
avlskriteriene.
4. vWillebrand på strihår– nytt kriterie om krav til avlshundene. At de må være
fri for vWillebrand.
For: 17
Mot: 4
Avlsplanen vedtatt med henvisning til punkter 1,2, 3 og 4.
Kommentarer:
O/A uttrykte spesifikt støtte til avlsplanen.
Troms: indeks ift. jaktlyst. Er meget skeptisk til indeksen som er satt her.

•

Ansvar fordeling mellom styre og AR. Ref NVK`s lover og vedtekter.
Gjennomgang av NVK `s lover §13 -se under
Det skal jobbes med å finne en god form for samarbeid mellom styret og
avlsrådet i henhold til lov og vedtekt/instruks.
Det står i instruksen hvordan avlsrådet skal jobbe med rapporter til styret.
Representant for styret skal inviteres til alle møter i avlsrådet.
Aktivitetsplan og budsjett fra avlsrådet skal legges frem hvert år for styre slik
at dette kommer med til RS.

§ 13 Avlsrådet
Avlsrådet oppnevnes av styret og er styrets rådgivende faglige organ i spørsmål
vedrørende avl på raser tilsluttet Norsk Vorstehhundklubb. Avlsrådet arbeider
etter rammer fastsatt av styret. Avlsrådets oppgaver og ansvarsfordeling er
beskrevet i egen instruks.
•

Hvilke forventninger har styre av AR på saker som er viktig for NVK ref
OA`s DM (Norges største mønstring av SV,KV og LV) og fremtidige
hannhund fremvisninger med mer.
Hannhundskue forankres i Handlingsplanen og ansvar for gjennomføringen
defineres.
Formen på hannhundskuer bør være en sosialt ufarlig mønstring som flere
med aktuelle kandidater ønsker og være med på. Styre og AR jobber ut
retningslinjer for gjennomføring og nivå i samarbeid.

•

Fremtidig samarbeidsform.
Samarbeidsformen mellom styret og avlsrådet skal være åpen og
inkluderende

•

Gjennomgang av påstander i mailer som er sendt i siste tid.
Det har i den siste tiden blitt sendt en del mail som har hatt ganske krasse
ordvalg og beskyldninger. Disse ble gjennomgått på møtet og diskutert. Det
ble enighet om at slik korrespondanse ikke fører noe godt med seg og at
dette kan såre og støte de som mottar disse. Alle jobber for samme sak på
fritiden sin og det er fullstendig unødvendig å henge ut enkeltpersoner. For
fremtiden skal vi bestrebe oss på å ordlegge oss skriftlig på en saklig og
korrekt måte og at vi kan ha en ordbruk som vi kan stå for .
Vi skal alle jobbe for å ha et godt arbeidsklima i klubben.
NVK styre vil ikke akseptere for fremtiden slike mail utvekslinger.

•

Gjennomgang av nivå på indekser.
Nivå på indekser ble diskutert og avlsrådet vil nå bruke godkjentlista og
indeksene for å eksemplifisere oven for styre hvordan dette vil slå ut på
parringer dette for og skape trygget for nivået som er satt.
Styre og AR er klar over at noen parringer/kombinasjoner ikke vil klare
kravet. Det ble bestemt å ha grense på 385 i krav til samlet verdi for jaktlyst
og viltfinnerevne for den enkelte parring for å kunne godkjenne den. Dette
gjelder både SV og KV. Når det gjelder HD er kravet at samlet indeksverdi for
parringen skal være min. 200 mens man på korthår foreløpig holder fast ved
å bruke kravet om at hundene skal være HD frie, samt at man vurderer de
aktuelle parringene individuelt mht. HD belastning. Dette grunnet den meget
lave HD-frekvensen man allerede har på KV.

•

Oppstartdato for igangsettelse av indeks som fremtidig avls verktøy.
Styret ønsker og se en test av indeks som verktøy før igangsettelse. Dette
som følge at dette er helt nytt for styremedlemmene. Styre ønsker og se at
indeksene fungerer som forventet. AR har brukt indeks som hjelpeverktøy fra
2008 uten og orientere styre.
Styret får tilsendt indekslister og lister med godkjente avlshunder så fort
dette foreligger og eventuelle kommenterer fra AR om konsekvensene på de
foreliggende listene.
Det er enighet om at importer ikke skal gis indekser før deres egne
prestasjoner eller avkomsprestasjoner gir grunnlag for det. Det samme
gjelder avkom etter importer.
Indeksene vil bli publisert når datagrunnlaget for indeksene for slike hunder
er tilstrekkelig

•

Informasjon ut til NVK medlemmer på igangsettelse av formell overgang
til bruk av indekser til avløsing av gjennomsnittlig jaktlyst som
avlskriterium for aktuelle parringer.
Legges på nett og sendes til DR så fort det er klart.

For NVK
Unn Johannessen

