
Referat fra telefonmøte i NPKs avlsråd 10.01.12 kl. 19 – 21.15 
 
Tilstede: Bjørn Plassgaard, Thomas Engh, Marianne Steenland  
 
Innledning  
Marianne innledet med å ønske godt nytt år og takke for samarbeidet i 2011. Etter en litt tung oppstart 
med en del negative saker, har høsten vært positiv. Vi har hatt mange gode dialoger med oppdrettere 
og fått positive tilbakemeldinger på arbeidet vårt. 
Vi har tidligere blitt enige om å legge referater på avlsrådets nettside og starter fra 1.1.12. Referatet 
skal godkjennes av alle møtedeltagere før det legges ut. Ansvar Marianne. 
 
 
Sak 1/ 2012: Gjennomgang av årsrapport til årboka 
 Utkastet er gjennomgått, resten gjøres ferdig i løpet av uka. Marianne setter rapporten  
 sammen og sender den til godkjenning / kvalitetssikring hos TE og BP. Deadline 15.1 
 
Sak 2/2012: Møte i felles avlsråd  
 Infosak; kort gjennomgang av mandat for og referat fra møtet i felles avlsråd. 
 Vi er positive til samarbeidet i felles avlsråd. 
 
Sak 3/2012: Plan for 2012 

Bakgrunn: På medlemsmøter og tidligere avlskonferanser har medlemmene svart at de 
ønsker at avlsrådet presenterer info / fakta / statistikker som en hovedoppgave. 
Ide-dugnad på telefonmøte 23.11 
Vi ønsker å ha fokus på økt bredde hos hunder, avl og medlemsmasse. 
 
Prioritering for vinteren 2012 i tillegg til løpende oppgaver:  
Forberede årsmøtet / distriktskonferansen 
Evaluering av de mest brukte hannhundenes avlsprestasjoner 
Arbeide med systematisering av opplysninger om helse, gemytt / adferd, tilgjengelig  
frossensæd 
Se på utvalgskriterier for valg av avlstisper, og innavlstrend 
Strategi for avlsrådets oppgaver knyttet til utstillinger 

 
Sak 4/2012: Eventuelt 
 Info fra styret: det jobbes med å implementere FKFs nye lovmal med NPKs lover 
 Omregning av poeng oppnådd i utlandet til pointercup – forslag utarbeides og vedtas på neste 

møte. 
 Thomas og Bjørn har ikke mottatt styrereferater. Marianne videresender og tar det opp i styret 

igjen. 
 
Neste møte før 8 februar 

 
  
Referent Marianne Steenland 
Tynset 11.1.2012 
 
 


