Referat Avlsrådsmøte 2018
Dato:
Til stede:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV
Neste møte:

Tirsdag 07. august 2018
Trude Lien
Anne Grete Langeland, Ingeborg Nygaard
Sigurd Nikolaisen, Tone Jorde
Liv Jorunn Karlsen
Tirsdag 2. oktober kl 20.00

Sak
43/18

Tema
Tone Jorde ønskes velkommen som
nytt medlem for SV. Tone
presenterer seg selv.

Vedtak

Ansvar

44/18

NKK kurs for avlsrådsmedlemmer
Avholdes lørdag 26. og søndag 27.
januar 2019. 5 har meldt interesse.
Blir en relativt stor utgiftspost for
AR med kursavgift og reise for 5
personer, men vi ønsker likevel å
prioritere dette. Bra med
kompetanseheving, styrker tyngde
og gir inspirasjon til å fortsette
arbeidet.

Alle 5 meldes på kurset
Venter litt med å bestille
reise.

Trude melder
på 5 stk.

45/18

Eksteriør høydemåling

På siste møtet før
sommeren ble vi enige om
at vi vil gjennomføre dette
for alle rasene våre,
fortrinnsvis i 2019, Anne
Grete tar kontakt med NKK
for å høre hvordan vi går
frem videre.

Anne Grete

46/18

Rasekompendier, status

KV og SV er ferdige , LV har
finpuss igjen, Liv Jorunn skal
få sett på dette i løpet av
uka slik at vi får sendt inn til
NKK for godkjenning i løpet
av august

Trude
og
Liv Jorunn

Fysisk Møte avlsplan/avlsrådsmøte

Vi satser på møte
vedrørende avlsplan helgen
6-7 oktober, vi snakket om å
legge fysisk avlrådsmøte til
samme helg. Grunnet NKK

47/18

Trude

kurs og knapt budsjett, er
det enighet om å ikke ha
fysisk AR møte dette året.
Gruppen som skal jobbe
med avlsplan trenger
dessuten helgen til dette
arbeidet. Dersom det er rom
innenfor budsjett, kan vi slå
oss sammen med styret på
julemøtet, dette kommer vi
eventuelt tilbake til. På det
fysiske møtet for
avlsplanlegging inviteres et
par eksterne med på
arbeidet, fortrinnsvis noen
med kort reisevei.

48/18

Avlskriterier KV

49/18

Tilgang utstillingsresultater

48/18

Eventuelt
-Rydding i avlshundlistene; tisper
eldre enn 8 år og hanner eldre enn
10 år tas bort.
-Digitale skjema for innmelding av
avlshund og parring som oppfyller
kriteriene; vi har ikke kommet
videre med dette arbeidet på en
stund. Vi må ta dette opp igjen,

KV-representantene har ikke
fått gått gjennom
avlshundlistene for å sjekke
hvor mange som faller ut
dersom vi skjerper krav til
utstillingsresultat. KV skal
utarbeide to forslag som vi
kan legge frem på neste
DK/RS.
Få kritikker er skrevet inn i
datahound, årsak er mulig
kapasitetsproblemer med
innskriving av kritikker.
Særlig ønskelig å se kritikk
på hunder som får 0 premie
og årsak. Trude tar kontakt
med Kai Rune for å høre
hvordan vi kan forbedre
dette.

Anne Grete,
Ingeborg og
Karina

Trude

Alle

Trude og Tone

Trude ser på dette sammen med
Tone. Eventuelt kobler inn Marius
som har tilbudt hjelp her. Når dette
er klart må vi publisere dette på
internett og samtidig komme med
tydelig informasjon om hvordan
oppdrettere og eiere som ønsker
publisering skal gå frem.
- Indekser; ikke kommet nye etter
vintersesongen, Trude har purret
på dette. På sikt må vi jobbe med å
få en bedre avtale som sikrer oss at
indeksene kommer en viss tid etter
at datamaterialet er oversendt.
-

Nest avlsrådsmøte: tirsdag
2.oktober

Trude

