Referat Avlsrådsmøte i NVK 2018
DATO:

13-11-2018 telefon møte

Tilstede:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV

Trude Lien (TL)
Ingeborg Nygaard, Anne Grete Langeland, Karina
Kolflaath
Sigurd Nikolaisen, Torgeir Dahl, Tone Jorde
Helge Heimstad, Liv Jorun Karlsen

Fravær
Neste avlsrådsmøte

11/12 2018

Sak

Sak
55/18:

Vedtak

Profilering på FB, se
forslag fra KV

Ansvar

KV har laget et utkast til en tekst som ønskes å
legge ut på FB siden «korthåret vorsteh», her
informeres om avlsrådet og avlsrådets rolle og at
vi er tilgjengelig for råd og spørsmål. Det er
enighet om at dette kan gjøres også for de andre
hårlagsvariantene og at vi i tillegg legger info ut
på FB-siden til NVK. Vi ønsker ikke å gå inn i
diskusjoner eller kommentere ytterligere på FB
sidene, teksten må derfor avsluttes med at
kommentarer og spørsmål som en forventer at
avlsrådet skal svare på må sendes på e-post til
avlsrådet.
Vi ønsker i tillegg å få inn gode bilder av
hundene, og vil legge ut en ekstra oppfordring om
å sende inn bilder. Sigurd legger inn på nettsiden,
Ingeborg sender ham noe hun har laget på dette
tidligere.

Sak
56/18:

Sak
57/18:

Avlshundlistene

Budsjett

Referat styremøte

Hvordan fjerne bilder fra datahound?
Trude hører med Geir Heggertveit
Hunder som fyller de formelle kravene til
avlshund skal ligge på avlshundlistene.
Det er likevel ikke automatikk i at avlshunder blir
godkjent i paringer. Det må alltid gjøres
individuelle vurderinger av hunder og
kombinasjoner.

Alle

Sigurd

Trude

Alle

Avlsrådet har ca 13 000 igjen på årets budsjett,
dette benyttes til flyreise for dem som skal på
kurs i januar, bestille billetter nå, da er de også
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rimeligere.

Karina,
Liv Jorun,
Ingeborg,
Anne
Grete

Sak
58/18:

Status arbeid med
avlsplan
Nye avlskriterier og nye
kriterier for «andre
parringer», forslag til RS

Informasjon om arbeidsgruppens arbeid til resten
av avlsrådet. Utkast ferdig til 30 november.
Forslag til nye avlskriterier for rasene og kriterier
for «andre parringer» utarbeides for hver rase og
skal være ferdig til neste AR møte der vi
diskuterer forslagene. De endelige forslagene
skal legges frem på RS/DK i februar.

Sak
59/18:

Avlsrådets
sammensetning fra 2019

Leder har sagt ja til gjenvalg.
Helge ønsker å slutte i avlsrådet i 2019, blir med
frem til RS/DK. Vi må tenke på erstatter, det
nevnes samarbeid med Sverige som en mulighet.
Utredes.

Sak
60/18

Eventuelt/infosaker

Kai Rune har hatt møte med Jørgen Ødegaard,
enighet om at det er viktig å få oppdaterte
indekser innen St Hans og innen januar.
Diskutert muligheter for innebygd program i
datahound som kan generere nye indekser
ukentlig, vil kreve software og ressurser i form av
penger og tid. Systemet må overvåkes og
justeres av fagfolk.
JØ opplyser at til tross for inntrykk av dårlig HD
situasjon tyder tall på genetisk fremgang.
Ønskelig med statistiske analyser som viser
denne fremgangen.
HD; diskusjon rundt sikkerhet på indeksene, skal
vi kreve en viss sikkerhet på HD indeksene i
tillegg til indekskravet? Dette vil påvirke til økt
røntging. Utredes videre.

Alle

Trude
Liv Jorun
Helge

Trude/alle

Årsmeldinger; vi må begynne å arbeide med
disse, Trude etterlyser tall og tabeller.
Helst ferdig i løpet av desember, vi følger opp på
desember-møtet.
Trude/alle

Referat styremøte
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Neste møte; tirsdag
11/12 kl 20.00

Referat styremøte
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