Referat Avlsrådsmøte i NVK 2017
DATO:

02.05.2017 Skypemøte

TIL STEDE:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV
Andre
Fravær
Neste avlsrådsmøter

Trude Lien (TL)
Anne Grete Langeland
Tor-Asle Eliassen, Sigurd Nikolaisen
Helge Heimstad
Solveig Aaknes, Karina Kolflaath og Torgeir Dahl
06.06.2017

Sak
Sak 16/17:

Tema

Vedtak

Utkast til skjema ved
innmelding av
avlshund/melding om
parring

Grunnet lavt antall deltagende utsettes denne
saken til neste møtet.

Sak 17/17:

Paringsannonser ut av
Fuglehunden, jobbe
mot å endre siden på
datahound mer lik
Bretonklubben. Ny
tekst til Fuglehunden
som erstatter
paringsannonser

Dette har Solveig sett litt på, men grunnet hennes
fravær kommer vi ikke særlig lengre i denne
omgang. Utsettes til neste møte.

Sak 18/17

WD på KV, lage utkast
til brev til raseklubbene
i Europa på tysk,
engelsk og fransk.

Tysk versjon foreligger. Fransk og Engelsk
versjon er ikke klar enda. Anne Grete har ansvar
for den Franske, Trude for den Engelske.

AGL, TL

Sak 19/17

Rasekompendiene

RAS for SV skulle ferdigstilles av ekstern person
og etter dette brukes som mal. Dette er ikke ferdig
enda, men forventes klart de neste ukene.

Alle

-1-

Ansvar

2017.05.04

Sak 20/17

Pinsesamlingen –
Hannhundskue og
godkjenning av evt
hannhunder.

Sak 21/17

Importer og indekser

Sak 22/17

Oppdatere lister over
avlshunder.

Hvert raseråd er ansvarlig for å gå gjennom
listene og sile ut hunder som er for gamle, døde
eller av andre grunner ikke skal være der. Også
forsøke og oppdatere når det kommer nye
godkjente hunder.

It-ansvarlig for avlsrådet.
Ønskelig med en person
som kan legge ut
dokumenter fra møter osv.

Sigurd har tilgang på hjemmesidene og tar på seg
oppgaven om å legge ut referater, artikler osv under
avlsrådets fane.

Sak 23/17

Avlsrådet er ansvarlig for å godkjenne eventuelle
hanhunder som ønskes vist på hannhundskuet på
landssamlingen. Problem med kuperte hunder.
Søke disp hos NKK? Trude undersøker, de ulike
raserådene er ansvarlige for å sjekke om
hannhundene ellers er godkjent.
Dokumentet ble lagt fram for HS og man kom
fram til at skjønn skulle brukes i en prøveperiode
før neste RS. Definere hva som inngår i skjønn.
Når er indekser sikre nok?
Trude skriver ned kriterier og vi ser på dette ved
neste møte.

Alle

TL

Alle
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Referent: Sigurd Nikolaisen
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