Referat Avlsrådsmøte i NVK 2018
DATO:

01.03.2018 Telefonmøte.

TIL STEDE:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV
Andre
Fravær
Neste avlsrådsmøter

Trude Lien
Anne Grete Langeland, Karina Kolflaath
Tor-Asle Eliassen, Sigurd Nikoloaisen, Torgeir Dahl
Liv Jorun Karlsen, Helge Heimstad

15-20 April?

Sak
Sak 10/18

Tema
Nye Medlemmer i KV og SV

Sak 11/18

Arbeidsgruppe og plan for
arbeid med avlsplan

Sak 12/18

Registrering av gemytt/fjerne
hunder fra avlslister?

Vedtak
SV og KV: Det jobbes med å komme frem til mulige navn.
Da det etter hvert er flertall av medlemmer i vest og nord,
bør det tilstrebes å finne medlemmer som sogner sørover,
slik at de lettere kan delta på arrangementer osv.
Det bør være med 1 medlem fra hvert hårlag og Trude, i
tillegg til at man knytter til seg 2 øvrige medlemmer av
NVK. Karina stiller fra KV. LV og SV samsnakkes om
representant.

Ansvar
Alle

Dommerbrevet skrevet i 2017 tas opp for styret. Trude
sjekker opp med NKK om det er mulig å få info fra dem når
de får innsendt rapporter på uønsket atferd.

Trude
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Alle

2018.03.26

Sak 13/18

Rasekompendier

KV: KK sender purring til NKK ang fargevarianter.
SV: mangler bilder på diskvalifiserende feil. Spørre Sverige?
LV: samme problematikk som SV

Alle

Tidsramme: forsøke å få det ferdig til neste avlsrådsmøte.

Sak 14/18

Fysisk møte/landstreff

Få klarhet i hvem som kan stille fra AR på landstreffet.
Etterstrebe minst en deltaker fra hvert hårlag. Forsøke fysisk
møte ila sommeren.

Alle

Sak 15/18

LV – deltakelse på årsmøte
DLV/Gemyttfeil på
importerte LV – melde?

Det har kommet invitasjon til årsmøte i Deutch Langhaar
Verband. Problem at det snakkes tysk og ikke engelsk. Kan
man alliere seg med andre land til senere år? Gemyttslige
avvik meldes også til opprinnelsesland.

HH, LJK

Sak 16/18

Eventuelt:
- Innlogging datahound

Tidligere medlemmer har tilgang. Må prøve å endre passord
eller brukerrettigheter slik at til enhver tids sittende AR er de
eneste som har tilgang.

Trude

Det sendes med ujevne mellomrom info til AR om hunder
som omplasseres. SN tar ansvaret for å legge disse
annonsene ut på nettsidene.

SN

- nye indekser

Trude har snakket med KRJ som skal purre på JØ ang nye
indekser.

Trude

- Hannhundskue

Minne medlemmer om påmelding til hannhundskue, gå
gjennom kandidatene.

- Annonser for
salg/omplassering

-2-

2018.03.26

