

Møte mellom avlsråd og styret i Norsk Dalmatiner klubb
12.03.17 på Toten.
Innkalt : Heidi Price, Nina Hedvig Eriksen, Martine Guttormsen, June Haug, Line.C.Altberg, Siri Follaug, Trude Johansen, Jonny Moldestad, Anne Christin Aune,Siv Merete Kindlistuen, Trine Senderud, Silje Paulsen og Miriam Øzger.

Tilstede:
Siv Merete Kindlistuen, Heidi Price, Miriam Øzger, Silje Paulsen, Tine Senderud, Jonny Moldestad, Trude Johansen, Nina Eriksen og Siri Follaug.

Sak 1
Krav til avlsdyr vedrørende dvergvekst.
Taes opp til ny vurdering på oppdrettermøte. Håper på innspill om forslag om ny tekst og nye løsninger.
Sak 2
Forslag om avlsrådsmøte for de nordiske landene.
Det ble lagt frem ett forslag om å få til ett felles møte med avlsrådene i de nordiske landene. Tångahed utstillingen ble foreslått som mulig samlingssted.
Samarbeid mellom avlsrådene i de nordiske landene er noe som er viktig for rasen.
Avlsrådet kontakter de øvrige nordiske landene.
Rammene for kostnader for dette må settes opp av styret.

Sak 3
Nyresvikt på Dalmatiner
Avlsrådet har i samarbeid med Frode Lingaas ( NVH ) utarbeidet ett obduksjons skjema ved mistanke om nyresvikt på dalmatiner. Disse sendes behandlende veterinær slik at biopsier og blodprøver blir korrekt utført. Skjemaet blir også lagt ut på NDK`s hjemmeside.
Styret vedtar at leder/ nestleder i styret, og leder/ stedfortreder i avlsrådet har fullmakt til å godkjenne obduksjon av hunder med mistenkt nyresvikt.

Sak 4
Revidering av "Hvordan oppdrette ett valpekull"
Avlsrådet vil revidere denne da noe av stoffet er utdatert, og nye ting bør legges til.
Ferdigstilles i løpet av 2017.

Sak 5
Revidering av "Valpehåndboken"
Valpehåndboken er utdatert, og det bør lages ny. Dette bør skje i løpet av de nærmeste årene. Styret tar ansvaret for dette.

Sak 6
Revidering av rasekompendiet
Rasekompendiet ble besluttet ferdig i fjor, men bildematerialet gjenstår. Blir ferdigstilt i løpet av nærmeste halvår.

Sak 7
Ny helseundersøkelse 2018
Det skal i 2018 utføres en ny helseundersøkelse som RAS skal bygges på. Avlsrådet tar kontakt med Frode Lingaas,bruker samme mal som tidligere undersøkelse.
Må legges inn i budsjett 2018.

Sak 8
RAS oppdatering
RAS oppdateres innen 01.01.19

Sak 9
Hva skal ligge under avlsrådet på hjemmesiden til klubben.
Informasjon om hva avlsrådet kan hjelpe medlemmer med.
Referater fra avls- og oppdrettermøter.
Informasjon om LUA,BAER,gul bærer og hva som er vanlig å helsesjekke rasen for.
Avlsrådet sender informasjon til webmaster.

Sak 10
Utsette dommerkonferanse.
Det ble besluttet å utsette dommerkonferansen til 2020 slik at ny rasestandard og kompendie er på plass.

Sak 11
Pris på valpeformidling.
Eksisterende ordning opprettholdes.
Registrering av LUA
Avlsrådet har vært i kontakt med NKK angående "merking" av LUA dalmatinere i registrerings øyemed. NKK ber om en skriftlig henvendelse.
Avlsrådet lager eget skjema for registrering av LUA dalmatiner internt i klubben.

Sak 12
Oppdrettermøte med openshow 6 mai.
Hva som er viktig å diskutere er 
Nyresvikt, dvergvekst og medlemsverving.
Openshowet går først, så årsmøte og tilslutt oppdrettermøte.

Sak 13
Eventuellt.
NDK`s representant i WAFDAL trekker seg, styret sender ut forespørsel om eventuellt andre kandidater er interessert.

For styret

Siri Follaug



