Møte mellom avlsrådet og styret 23.03.19
Tilstede: Trine, Miriam, Erika og Silje
1. Årsrapport gjennomgått og godkjent
2. Avlsrådets handlingsplan gjennomgått. En del oppgaver hos Avlsrådet er ferdigstilt og
årets handlingsplan består derfor av hovedsakelig vedlikeholdsoppgaver som oppdrettermøte
og evt deltakelse på møte med de nordiske lands avlsråd, samt utarbeide handlingsplan for
LUA og planlegge et beskrivningstreff
3. Forberedelse oppdrettermøte 2019. Møtet skal avholdes fredagen i Lier. Forslag om at det
tas opp på møtet om oppdrettere av kull som blir formidlet gjennom klubben kan få ta i bruk
et type merke eller stempel i sine annonser. Det vil bli tatt opp tema rundt Lua og rutiner for å
melde inn nyresvikt. Drøftes om det er tid til å ha et tema på møtet eller om en skal ta det til
neste år. Avlsrådet tenker at det er viktig at en arrangerer foredrag om tema hud.
4. Planer 2020. Drøftinger rundt hvor og når det kunne vært aktuelt å avholde et
beskrivningstreff, hvem som skal holde det og hvem som kan være aktuell å invitere til å ha
det. Tenker at det vil bli for travelt å legge det til samme helg som årsmøte/oppdrettermøte.
Styret tenker at det er hensiktsmessig at Avlsrådet får i oppdrag å avholde og legge rammene
for et sånt arrangement. Drøftinger rundt hva et slikt treff kan inneholde (modell).
5. Status/oppdatering nyresvikt. Det er ikke kommet svar fra Frode Lingås på hva prøvene
til den norske hunden som det ble tatt prøver av. Det er tatt prøver av de utenlandske hunden.
6. Fellesmøte TångaHed. En tenker at det er viktig å prøve å få til et avlsrådmøte mellom de
ulike land sine avlsråd med en god dagsplan for å utveksle informasjon. Avlsrådet tenker
også at Norge kan arrangere et slikt treff f.eks til neste år. Trine skriver mail til SDS og
avklarer årets møte
7. Svar på brev. Forslag fra avlsrådet er å skrive noe om bakgrunnen for forslaget med NDK
sin kontakt med NKK sin helseavdeling. Avlsrådet skriver et utkast til svar på brevet som kan
trykkes i neste blad. (ikke en enkel sak, men valgt å forholde oss til det tydelige svaret vi
fikk)
8. Dommer innspill til NKK. Foreslå andre en de som vi vil bruke selv så det ikke kolliderer
med egne utstillinger. Irina Petrikova (også Baer test), Paula Rekiranta, Tanya (Divalinor),
Jan Roger Sauge, Fintorova, Andrew Brace, Bengt Åke Bogren,
9. Evt
-silje

