Møte i avlsrådet 04.01.18
Tilstede: Miriam, Silje, Erika, Trine

Saksliste:
1. Godkjenning av siste referat: Referat fra forrige møte godkjent
2. Oppfølging av saker:
- Purring på svar fra NKK på de brevene vi har sendt, Silje sender purring snarest på de døve.
- Angående LUA vil vi foreslå et møte med NKK, for å diskutere rutiner og strategi og de kan
informerer om hvordan de vanligvis gjør det. Vi må orientere oss om Lua i forkant av møtet
(ulike lua status, krav til prøvetakning ift id, hvordan vi gjør det med resultatet fra
prøvene/dna profilen i forhold til innsending av resultater) Prøve å ha et møte i løpet av
våren, evt foreslå et telefonmøte.
- Utarbeide informasjon om LUA på hjemmesiden. Dette kommer, det er mulig å innhente
artikkelen fra Åsa Boholm? Silje skriver om LUA, Trine spør Åsa om artikkelen og om vi kan
bruke noe der og referere artikkelen.
- Rasekompendiet: Miriam har sendt bilder til Aase, ikke kommet noen tilbakemelding etter
det. Trine ringer Aase og purrer og få klarhet i hvordan bildene skal velges ut. Hvis ikke Aase
har tid må Miriam velge ut de bildene som skal brukes og konferere med Helle, Tyge.
Trenger fint hodebilde, patch som vises godt, blåøyd som vises godt, hunder i balansert
bevegelse, god tegning, dalmatiner som smiler.
3. Årsrapport 2017. Rettet et par små ting (antall møter og formulering av at det er sendt
brev til styre til vurdering). Rapporten oversendes styre for gjennomlesning. Kullrapport
ferdig, legges ut på dalmatineroppdrettere i Norge for at folk kan se igjennom før det
trykkes. Silje gjør det.
4. Handlingsplan 2018: Må forberede noe om RAS før oppdrettermøte, evt legge ut
endringer til høring på facebook siden. Handlingsplan legges frem for styret.
5. Forberede møte med styret den 14.januar:
- Valpehåndbok er under revidering av Erika, er kommet et stykke på vei men det er ganske
mye som må rettes. Miriam kan ordne det tekniske dersom noen bilder trenger å byttes ut i
bedre kvalitet.
- Gjennomgå handlingsplanen med styret; Hjemmeside, LUA, utstilling 12. mai,
oppdrettermøte 13. mai med revidering av RAS (sette ned anbefalt innavlsgrad, antall avkom
i tråd med NKK sine anbefalinger og inkludering av mentalbeskrivning med idealprofil) som
hovedtema. Spørre styre om det kan inviteres noen til å forklare hva som legges i en
mentalprofil og hva de har tenkt i utarbeidelsen.
6. Evt: Etter møtet med styret må det legges en struktur for arbeidet med RAS og fordele
oppgaver.

