
Referat avlsrådsmøte 10-12. januar 2020  
 
Sted: Nordfjeld 
Deltagere: Arne, Jan Terje, Birgit, Jan Terje, Per, Andrine.  
                    Heidi var tilstede under deler av møtet. 
 
 
Sak 1/20  Kriterier for kåringer 

Dette vil bli tatt opp på møte i AR 18. februar 2020. 
 
Sak 2/20  Kriterier for å delta på NM Lag. Både hund og deltager 

Dette vil bli tatt opp på møte i AR 18. februar 2020. 
 
Sak 3/20  RAS er det korrigeringer som bør og må gjøres 

Dette arbeidet vil AR starte med i løpet av første kvartal 2020. Nåværende 
versjon er gjeldende til 1. juli 2021. 

 
Sak 4/20 Behovet for strategiske fokusområder fremover, sammen med andre   

klubber eller andre aktører. Forskning etc. 
   Det vil være nyttig med henvendelser til de andre klubbenes avlsråd for å få 

informasjon om vi har sammenfallende interesser inn mot f eks nye 
forskningsprosjekter. Det er aktuelt å kontakte Frode Lingaas for evt. nye 
forskningsprosjekter. 

 
Sak 5/20  Samarbeid mellom styret og avlsråd 

Styrets representant er bindeleddet mellom Styret og Avlsrådet. Rollen 
oppleves i dag noe uklar og en presisering ville være ønskelig. 

    
Sak 6/20  Avlsrådets sammensetning og kompetanse 

Det er viktig at AR har riktig sammensetning i forhold til ulike 
kompetansebehov.  

Sak 7/20  Overordnet plan for 2020. Hva skal gjøres av strategiske oppgaver, samt faste 
gjøremål 
Avlsrådets årshjul ble grundig gjennomgått, oppdatert og arbeidsoppgaver 
fordelt. 

Sak 8/20  Avlskonferanse i distriktene, sammen med DK  
   Denne saken ble ikke behandlet av AR i denne omgang.  
    
 
Sak 9/20  Budsjett 2020, sette opp en plan på dette 

Det er foreløpig ikke satt opp et budsjett for AR. Det er per i dag ikke besluttet 
å gå inn på noe som har betydelige kostnader. Vi vil komme tilbake med 
budsjett og søknad om midler for et evt. forskningsprosjekt, samt budsjett 
hvis det blir aktuelt med avlsrådsmøte i tilknytning til Ringebuprøven. 



 
Sak 10/20  Valpelisten, hva og hvordan tenkes denne i fremtiden for NESK. 

Omplassering etc. 
   Avlsrådet anser ikke valpelisten som et egnet verktøy for salg og omplassering 

av hunder på generell basis. I den sammenheng fungerer Finn.no som en god 
kanal. 

 
Sak 11/20  Avlsrådets årsberetning 
   Årsberetningen ble grundig gjennomgått og arbeidsoppgaver fordelt.  
 
Sak 12/20  Avlsrådets bruk av web og hjemmeside 

Saker AR ønsker å legge ut på nesk.no sendes til Andrine som sørger for at 
stoffet blir lagt ut. 

 
Sak 13/20  Gjennomgå listen over avlshunder 

Listen over alle avlshundene ble gjennomgått. Vi registrerer at eiere ikke alltid 
informere om dødsfall. Vi tilføyde en presisering i avlshundkontrakten om at 
det er eiers plikt å informere om dødsfall. AR fjernet noen hunder p.g.a død 
som ikke var innberettet. 

 
Sak 14/20  Oppdretterpriser 2019 

Vi gjennomikk listen over dem som har søkt og hvem som vil motta prisen         
for 2019.  

 
Sak 15/20 Møtekalender i 2020 
   18. februar 
   26. mai 
   20. august 
   13. oktober 
   24. november 
 
Sak 16/20 Strategi for eventuell Avlsrådssamling høst 2020 

Avlsrådet ser det som svært nyttig å ha mer enn ett fysisk møte per år og vil se 
videre på muligheten for å få til dette i forbindelse med Ringebuprøven. 

 
 
Sak 17/20 Arbeidsprosedyre på håndtering av registrering av uønsket adferd i 

datahound 
   Alle jaktprøvekritikker sendes til Jan Terje Haugen som går gjennom hver og 

en kritikk med tanke på uønsket adferd. I 2019 var det en kritikk som hadde 
anmerkning.  
Det er viktig å presisere at dommere synes å ha en noe ulik oppfatning av 
uønsket adferd og noterer f.eks. tomstand som uønsket. Det er ikke hensikten 
og registreres ikke som uønsket av AR.  

 
Sak 18/20 Eventuelt 

Det ble ikke tatt opp saker under eventuelt. 


