Referat Avlsrådsmøte i NVK 2019
DATO:
12-03-2019 telefonmøte
Tilstede:
Avlsrådsleder
KV
SV
LV

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

Fravær
Neste avlsrådsmøte

09/04 2019

Sak

Sak
03/19:

Sak
04/19:

Vedtak

RAS ferdigstilles

Nye avlskriterier KV og
SV

05/19

Nytt medlem LV

06/19

Sosiale medier

07/19

Arkivering av
opplysninger

Referat styremøte

Ansvar

Ødegaard har lovet tall denne uken; Effektiv
populasjonsstørrelse, innavlsgrad og utvikling i
innavlsgrad per år for de tre rasene.
Når det er på plass, ferdigstille og sende til NKK

Avlsrådets forslag til nye kriterier ble vedtatt av
RS med unntak av krav til jaktpremie som blir
uendret. Nye kriterier må renskrives og legges ut
på nettsiden. For SV bør vi i tillegg utforme en
tekst om tillatte farger og kombinasjoner av
avlsdyr.

Det er behov for et nytt avlsrådsmedlem på LV, vi
utreder videre.
Hvilken strategi skal vi ha? Noen etterlyser
avlsrådets deltakelse i ulike fora. Vår strategi har
vært å ligge lavt. Karina refererte hva som ble
forelest om tema på avlsrådskurs. Et godt tips å
legge ut link til egen side der vi belyser saker som
diskuteres og der vi kan legge ut egen
informasjon. Noen ganger er det bra å komme på
banen og uttale seg. Vi kan også bruke sosiale
medier positivt for informasjon.
Viktig å være bevisst ved deltakelse, vi vil alltid bli
assosiert med Avlsrådet så lenge vi sitter der og
har derfor et ansvar for hvordan og hva vi legger
ut. En konkret sak ble diskutert.
Alle rasene bør ha et system for sikker arkivering
av opplysninger om helse og gemytt slik at dette
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sikres ved utskifting av medlemmer. KV har laget
et slikt system som ligger i Drop Box. SV og LV
har ikke dette, men må lage et tilsvarende system
08/19

Avlsrådskurs

5 medlemmer av avlsrådet har vært på kurs.
Dette gir kompetanseheving, Vi bør skrive en liten
sak om dette til nettsiden, og hva det ble forelest
om på kurset.

09/19

Utstillingspris

10/19

Høydemåling

Endelig forslag til pris er utarbeidet av Anne Grete
og Hilde, hele avlsrådet gir sin tilslutning til prisen.
Legges frem for Styret.
Anne Grete har avklart med E.Pedersen i NKK at
det gjelder både 2019 og 2020.

11/19

Digitale skjema

12/19

Kontakt med naboland

Referat styremøte

Anne Linn vi må sikre info fra kritikkene inntil vi får
tilgang elektronisk.
Resultatene må vi lage sammenstillinger over.
Alle tar en ny runde med utkastene og
Tone jobber deretter videre med den endelige
løsningen
Det er ønskelig med mer kontakt med avlsråd i
naboland, særlig Sverige og Danmark. Karina
foreslår at vi kan spørre avlsråd i disse landene
om vi skal utveksle årsmeldinger og ha
skypemøter, rase for rase. Alle slutter seg til disse
forslagene.
Viktig å ikke legge lista for høyt, men finne tiltak
som er overkommelige og dermed større sjanse
for realisering.
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