
Referat avlsrådsmøte 13. oktober 2020  
 
Sted: Teams  
Klokkeslett: 19.30 
Inviterte: Arne, Jan Terje H, Birgit, Jan Terje B, Per, Iver, Andrine 
 
 
Ingen kommentarer til referat fra forrige møte. 
 
Sak 41/20  Informasjon fra styret ved Iver Melby 
 
   NESK har søkt om mva kompensasjon innen riktig frist og venter på 

tilbakemelding fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Svar og utbetaling av 
kompensasjon ventes i midten av desember. 

   Vi har passert 2570 medlemmer. De medlemmene som ikke har betalt 
medlemskontingent for 2020 vil få en sms med følgebrev og en oppfordring 
om å betale. Ny vervekampanje legges ut på nesk.no og sendes til ca. 200 ES 
eiere som ikke er medlem i NESK. Både nye og gamle medlemmer er med i 
trekningen av flotte premier i forbindelse med vervekampanjen. 

   NESK har sendt blomster til alle som har fått premier på NM-lag og 
individuelle høystatusløp. 

   Ved spørsmål til NKK vedrørende organisasjonens likviditet, uttrykker NKK at 
likviditeten fremover er sikret.  

     
   Nåværende styresammensetning opprettholdes til neste generalforsamling 

som planlegges gjennomført i mars / april 2021. Grunnet koronasituasjonen 
har det ikke latt seg gjøre å gjennomføre Generalforsamlingen i 2020. 

   Iver Melby forlot møte ca 20.15. 
 
Sak 42/20 Arne Hovde informerer om kontakt med NKK vedrørende utfordringer 

knyttet til helsedata i dogweb. 
AH har fått henstilling fra styret om å ta dette videre med NKK. NKK vil bli 
bedt om å beskrive for NESK hvilke rutiner de har for å registrere helsedata, 
ink. kvalitetssjekk, avvikskontroll, forbedringspotensialer og eventuelle 
utfordringer.  

   
Sak 43/20 Kvalitetssikring av helsedata hos våre avlshunder, ink. avlshundkontrakten. 

Avlshundkontrakten justeres slik at vi får en kontrakt som ivaretar både tisper 
og hanner.  
Som et ledd i å sikre korrekt informasjon knyttet til helsedata presiseres eiers 
forpliktelse til å besørge rett PRA og CL status i Dogweb i kriteriene for å søke 
om avlshund på nesk.no og i avlshundkontrakten. 

   
 

 



Sak 44/20 Når fjernes avlshundene, den datoen de fyller 8 eller 10 år, eller 4 måneder 
senere? 
Med bakgrunn i NKKs etiske regler for avl og oppdrett, «en tispe uansett rase 
skal ikke pares etter fylte 9 år» ønsker Avlsrådet å la tispene forbli avlshunder 
til de fyller 9 år.  En avlstispe som er paret før fylte 9 år, men føder valpene 
etter fylte 9 år kan beholde tittelen til valpekullet fjernes fra valpelisten. Det 
samme gjelder hanner når de fyller 10 år. 
 

 
Sak 45/20 Betaling for å stå på valpelisten – er dette kostnadsfritt for hunder som ikke 

lenger er avlshund på grunn av f.eks alder eller annet?  
   Når hunden, uansett grunn, ikke lenger er godkjent avlshund vil den ikke 

lenger utløse kostnadsfri oppføring av kull på valpelisten. 
 

Sak 46/20 Hvordan håndterer vi kravet om HD status fri, særlig for besteforeldre som 
kriterium, for oppføring på valpelisten når disse er importhunder? 

 Avlsrådet ønsker å åpne for å kunne dispensere fra dette i særlige tilfeller. 
Eksempelvis utenlandske besteforeldre der det kan være vanskelig å 
fremskaffe dokumentasjon på HD status. Dispensasjonssøknad må sendes 
avlsrådet. Informasjon om dette legges ut på nesk.no. 

  
Sak 47/20 Dispensasjon fra krav om 50% HD-røntgede søsken, NO34637/14 Skogalias 

Mia.  
 Avlsrådet finner ikke at dette er et særskilte tilfelle. Det bemerkes også at 

hundens HD-indeks er lavere enn gjennomsnittet for populasjonen. Søknaden 
avslås. 

 
Sak 48/20 Utenlandsimport, artikkel til Fuglehunden 
 Avlsrådet ønsker å innhente uttalelser fra flere erfarne hundefolk som har 

drevet med import. 
 
Sak 49/20 RAS- dokumentet – framdrift og videre prosess 

Avlsrådets medlemmer har fordelt ansvarsområder for RAS dokumentets 
temaer seg imellom. Det jobbes for å få med statistikker som inkluderer hele 
2020 noe som innebærer at et første revidert utkast først vil være klart tidligst 
i januar 2021.  

 
Sak 50/20 Eventuelt 
  Det var ingen saker under eventuelt. 
 


