
Referat avlsrådsmøte 24. februar 2021  
 
Sted: Teams  
Klokkeslett: 19.00 
Inviterte: Arne, Jan Terje H, Birgit, Jan Terje B, Per, Iver, Andrine 
 
 
Sak 1/21  Informasjon fra styret ved Iver 
   Årsmøtet inkludert valg av nye styremedlemmer vil avholdes digitalt.  
 
Sak 2/21 Dispensasjonssøknad for krav til kjent HD status hos besteforeldre når kull 

legges ut på valpelisten – Hvilke kriterier legger vi til grunn for evt. 
dispensasjon? 

 Eier må minimum vise at det har vært søkt å innhente ønsket informasjon. 
Søknad sendes på mail til avlsradet@nesk.no og avlsrådets medlemmer 
vurderer slike henvendelser fortløpende. 

 
Sak 3/21 Møtekalender 2021 
   14. april 
   26. mai 
   16. juni – RAS ferdigstilles og sendes styret 

               1. september 
              17. november 

 
 
Sak 4/21 Funksjonstid avlsrådet 
 
  AR i NESK for perioden 2020 består av følgende personer: 

  
Navn 

  
Funksjon 

Medlem AR 
fra (år) 

Arne Hovde Leder 2016- 
2019-2022  

Per Brannsten   2013-2021 

Jahn Terje Bårseth   2015-
2018-2021  

Birgit Ranheim Inne som veileder i HD saken. Gikk inn 
som fullverdig medlem fra 

2016-
2019-2022  

Jan Terje Haugen   2019-2022  

Andrine Wefring Ansatt: Avlsrådets sekretær 2019 

 
Fra styret i NESK er det ønskelig med tre års rullering av medlemmene for å 
sikre god kontinuitet. Rulleringsplanen er rådgivende og det er mulig å sitte i 
AR i flere perioder og å tre ut på et tidligere tidspunkt enn det 
rulleringsplanen legger opp til. Et av medlemmer har signalisert ønske om å 
tre ut av avlsrådet i 2021.  
Styret ønsker forslag til hvilke saker avlsrådet ønsker å fokusere på fremover, 

mailto:avlsradet@nesk.no


samt avlsrådets sammensetning og kompetanse for neste periode innen 
desember. Dette vil styret sammen med avlsrådet ta opp på styremøte i 
januar 2022. 

 
Sak 5/21 RAS- dokumentet – framdrift og videre prosess 
   Arbeidet er i gang. Tidsplan for arbeidet frem til juni settes opp med tanke på 

å overlevere dokumentet til styret i løpet av juni. 
 

Sak 6/21  Eventuelt 
 
 


