
Møte i avlsrådet 08.03.21

Tilstede: Trine, Nina, Miriam, Heidi, Silje

Saksliste:
1. Godkjenning av siste referat - godkjent.
2. Valpehåndbøker, rutiner for utlevering. Det er viktig at reglene rundt dette blir logisk og
enhetlige.
3. Helseundersøkelse WAFDAL - innleveringen av denne ble utsatt, Silje og Trine gjør
dette.
4. Møte mellom styret og AR
Saker som bør opp er;
- bruk av valpehåndbøker, om en skal ha et digitalt oppdrettermøte og seminar med
Frode på Torpomoen,  oppdatert helseundersøkelse, diskusjon rundt ulike helsetema og
opprettelse av helsefond,
5. Oppdrettermøte, forslag på å finne dato og ta det digitalt på teams til høsten
6. Årsrapporten- gjennomgått kort og drøftet hvordan HD resultatene skal føres.

Møte i avlsrådet 03.02.21

Tilstede: Trine, Nina, Miriam, Heidi, Silje

Saksliste:

1. Godkjenning av forrige referat. Godkjent. Det er mottatt svar fra Frode Lingås, han

tenker at at prosjektet i Finland er bra og at vi kan ta kontakt med de for info om

hvordan det går. Nina gjør dette. Det er ikke kommet respons fra oppdretter som

har kull med fare for dvergvekst. Valpene er nå så gamle at det er for sent å røntge

de. Kompendiet må ferdigstilles så snart som mulig, helst innen 15 mars.

2. Årsrapport. Trine har begynt på denne, Silje skriver kullrapport.

3. Møte mellom styret og AR. Møtet blir på teams. Forslag om midten av mars. Heidi

sjekker med styret om det passer.

4. Gebyr ved bruk av valpeformidlingen Drøfting av ordningen.Endel bruker ikke

formidlingen av ulike grunner men hovedsaklig fordi det er mye valpekjøpere i

markedet for tiden. Det besluttes at ordningen opprettholdes og at det skal betales

for valpeformidling. Det er ikke mulig å få tilsendt valpehåndbøker uten å bruke

valpeformidlingen.

5. Kriterier for  være medlem i fb-gruppen "Dalmatineroppdrettere i Norge) Drøfter

og tenker at det er tilstrekkelig med at en har fått registrert kennelnavn eller har

hatt et kull. De oppdretterne som ikke er aktive lenger tas bort.

6. Helseundersøkelse Det er kommet en forespørsel fra wafdal om å fylle ut

helseundersøkelse på vegne av populasjonen i Norge. Silje og Trine gjør dette.



7. Evt. det er møte i Wafdal 9. april. Det er ingen i avlsrådet som har anledning til å

delta. Heidi spør om noen i Styret vil.

Møte i avlsrådet 05.11.20

Godkjenning av forrige referat - utsettes

Oppfølging av saker oversendt til styret (dvergvekst):

- Styret har ikke fått svar fra Frode Lingås, det er purret på mail. Avventer svar
før vi evt sender spørsmål til helseavdelingen.

- Styret har ikke fått diskutert oversendt brev til oppdretter med mulighet for
dvergvekst i sitt kull. Det er ikke kommet respons fra oppdretter heller.
Valpene er nå så gamle at det er for sent å røntge de. Drøfter om det er
aktuelt å ta kontakt med de som forsker på dvergvekst i Finland for å
undersøke hvordan status er. Enighet om at avlsrådet tar kontakt med
instituttet direkte og informerer styret. (Ting som skal til kennel klubben må
sendes via styret)

Det er aktuelt å spørre om; Hvordan saken står, hvordan er status på
prosjektet i dag, hvem er kontaktansvarlig og hva er fremdriften /plan evt hva
er årsak til at det ligger brakk

-Innsendt bekymringsmelding: Drøftet i styret. Det er aktuelt å ta kontakt
med kennelklubben siden de har mye erfaring med lignende saker.
Styremedlem skulle ta kontakt med de som har skrevet klagen og høre litt
nærmere hva de ønsket med bekymringen.

-Røntgen ifb med dvergvekst, evt anbefaling: drøftet i styret som aktuelt å ha
en anbefaling å røntge ved dobling på dverg. Enighet i styret om å ha en
anbefaling. Det er en enkel prosedyre og ikke så dyrt. Det er aktuelt å
utarbeide et skriv til vetrinærer som forklarer hva de skal se etter. MIriam
lager en rutine i samarbeid med Kari. Styret sender mail til avlsrådet om å
utarbeide en rutine og legge det inn under krav til valpeformidling.



Fond: Det er aktuelt å sette av penger til helsefremmende tiltak i et fond.
Dette er drøftet i styret som er positive. Det er tenkt å gå til obduksjoner
(deler av hunden, ikke hele), prøvetaking ect av hunder som dør i ung alder av
trolig alvorlig arvelige sykdommer. Det bør være et tak på alder feks 8 år.
Avlsrådet sender over et forslag til styret

Kompendiet: Bør ferdigstilles så snart som mulig. Mangler bare noen bilder.

Evt: Ta opp med kennelklubben at de må forandre betegnelsene i helsefanen
for registrering av testresultater av LUA


