Referat avlsrådsmøte 31. mars 2020
Sted: Pr telefon
Klokkeslett: 19.30
Tilstede: Arne, Jan Terje, Birgit, Jan Terje, Andrine
Forfall: Per, Heidi
Sak 31/20

RAS dokumentet, gjennomgang og vurdering av evt. justeringer og
oppdateringer
Avlsrådet etablerer en gruppe i Teams og legger inn RAS dokumentet der slik
at vi alle sammen kan jobbe i samme dokument. Birgit og Andrine sørger for
at dette er på plass innen 1. mai.
Kapitlene i nåværende dokument ble gjennomgått og ansvarsområder fordelt.
Andrine er redaktør og syr sammen dokumentet samt er ansvarlig for å
fremskaffe oppdaterte tabeller og figurer.
Kap 4: Rasens populasjon - Andrine med flere
Kap 5: Adferd - Andrine / alle
Kap 6: Jaktegenskaper og jaktprøver - Jan Terje og Jan Terje
Kap 7: Helse - Birgit
Kap 8: Eksteriør - Per og Arne
Målsetningen er å være ferdig med revidert og oppdatert RAS dokument ved
årsskiftet. Evt. kan man vurdere å få med oppdaterte tabeller og figurer til og
med 2020 hvis det er hensiktsmessig.
AR har fått henvendelse fra styret vedrørende enkelte punkter i nåværende
RAS dokument med spørsmål om hvordan disse er fulgt opp til nå.
Punkt 5.1 Jan Terje Haugen mottar og leser alle jaktprøvekritikker og
informerer AR ved evt. anmerkninger. Eksempelvis ble det registrert to
anmerkninger i 2019. Utstillingskritikker er nå i ferd med å bli digitale og
offentlig for alle som ønsker å lese dem. Disse sendes også Anne- Grethe
Sætrang. AR registrerer at prosaen i utstillingskritikkene gir rom for tolkning
og har ikke et enhetlig registreringssystem for ulike anmerkninger så som
uvillig til å vise tenner etc. per i dag.
Punkt 7.2 Dette punktet vil justeres i neste versjon av RAS dokumentet. HD
indeksen for en hund forandrer seg med f.eks. økende alder og økt antall
slektninger som røntges. AR mener tallet bør justeres noe ned.
Punkt 7.4 Når AR mottar helseinformasjon fra eier som er dokumentert fra
veterinær legges dette inn i Datahound.
I sammenheng med punk 7.4 vil AR utarbeide en tekst til nettsiden vår, rettet
mot hundeeiere slik at det oppnås økt forståelse for viktigheten av å
informere NESK om ulike sykdomsbilder slik at dette kan registreres.
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Strategi for eventuell Avlsrådssamling høst 2020
AR ser nytte av og ser på muligheten for å ha et fysisk møte i løpet av høsten.
Enten knyttet opp mot NESKs prøve på Ringebu i august eller en senere
møtedato f. eks. i november. Hovedfokus vil være ferdigstilling av RAS
dokumentet.
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Eventuelt
Instruks
AR har mottatt styrets reviderte instruks til avlsrådet og dets medlemmer og
har ikke innvendinger til denne. AR er et rådgivende organ, samtidig utfører
AR konkrete / utøvende oppgaver så som å ta ut NM lag, håndtere valpelisten,
avlshunder, årets hund etc.
Styret foreslår at AR kan komme med innspill til ny sammensetning av
avlsrådet til styret hvis AR anser det hensiktsmessig med endringer. Avlsrådets
holdning til dette er at det er styret som utnevner medlemmene i avlsrådet.
Styret er opptatt av kompetanse og kontinuitet i AR. Instruksen baserer seg på
treårskontrakter med den enkelte, med mulighet for forlengelse hvis begge
parter ønsker det. Det foreslås å etablere praksisen fra og med
generalforsamlingen 2020 (avhengig av når det blir tillatt å gjennomføre en
generalforsamling i.f.h.t Corona-problematikkene og større samlinger av
mennesker).
Med mindre noen ønsker å fratre inneværende år, er det ikke tenkt å skifte ut
medlemmer i 2020. For å unngå at hele AR byttes ut samtidig kan man se for
seg en løsning som skissert i tabellen nedenfor.
Fra generalforsamling respektivt år:
Medlemsnavn
Funksjonstid
Deretter
(som normalt skiftes etter (innfasingsperioder)
(for den enkelte som blir
tre år)
valgt)
X
X1) 2020-2021
X2) 2021-2024
Y
Y1) 2020-2022
Y2) 2022-2025
Z
Z1) 2020-2022
Z2) 2022-2025
Æ
Æ1) 2020-2023
Æ2) 2023-2026
Ø
Ø1) 2020-2023
Ø2) 2023-2026

Avlsrådets referater
Andrine kontakter Iver for å få en bekreftelse på at avlsrådets referater kan
legges ut på nesk.no

Endring av statutter – årets hunder
Avlsrådet sendte følgende informasjon og forespørsel til styret som styret
behandlet 5. mars:
Raseutvalget (RU) har 11/11 2019 endret litt på championatreglene gjennom
innføring av 4 poeng for 1. premie UK fullkombinert (maks 1 UK)
Regelendringen er godkjent i NKK med virkning fra 1/1-2020. Vi må derfor ta
stilling til om vi skal endre våre statutter for Årets Hunder Jaktprøve, i og med
at våre någjeldende regler ikke godkjenner dette.
Avlsrådet mener at vi bør ta inn denne bestemmelsen i våre statutter for
Årets Hunder Jaktprøve, i og med at RU har bestemt dette. Vi har også lagt til
grunn at dersom det skulle bli mange som i tilfelle skaffer seg
championatpoeng gjennom denne nyordningen – dog maks 1 UK teller – er vi
villige til å revurdere statuttene.
Det er styret som formelt må godkjenne dette, og vi imøteser deres
tilbakemelding.
Her kommer lenker til våre og NKKs regler.
https://www.nesk.no/arets-engelsksetter-statutter/
https://www.nkk.no/getfile.php/1319643621581493138/Dokumenter/Aktiviteter/Utstilling/Championatregler%20pr%200
1.01.2020.pdf – side 18 flg
I styrets referat fra 5. mars finner man denne teksten:
Sak 23/20: Avlsrådets forslag til «Regler årets hund skog»Styret godkjente
avlsrådets forslag under forutsetning av at dette harmoniserer med
FKF’svedtak
Avlsrådet ber styret se på dette en gang til da deres vedtak ikke samsvarer
med avlsrådets henvendelse.

