
Forslag fra 

Norsk Pointerklub/OA til Norsk Pointerklubs Representantskapsmøte 13 mai 2018 

 

Det ble vedatt på NPK/OA’s møte 21 mars 2018 å sende følgende forslag til avstemning på årets 

Representantskapsmøte i Norsk Pointerklub: 

NPK vedtok sin rasespesifikke avlsstrategi RAS på klubbens RS i 2015 med gyldighet til desember 

2020. Vi er nå midt i perioden og arbeidet med en revisjon bør påbegynnes for å sikre kontiuitet i 

avlsarbeidet. Den første utgaven av RAS ble utarbeidet av NPK’s avlsråd som igjen involverte større 

deler av klubben i arbeidet. For å forberede vedtak til eventuelle endringer i god tid før RS 2020 

foreslår NPK/OA følgende: 

1. Styret oppnevner et utvalg (RAS Revisjonsutvalg) av 5-7 representanter fra et vidt spekter av 

personer (geografisk og bakgrunn) med interesse for pointer og avl, og som er motivert for å 

arbeide for den Norske pointerens videre utvikling og avlsarbeid. Utvalget blir etablert av 

NPK’s styre og avlsråd og skal fungere til første revisjon av RAS er vedtatt og implementert i 

2020. Medlemmene skal i størst mulig grad være uavhengig fra NPK’s styre og avlsråd. 

2. Utvalget skal arbeide uavhengig av de styrende organer men rapporterer til klubbens styre 

og avlsråd. 

3. Utvalget får mandat og instruks om å gå bredt ut til klubbens oppdrettere og medlemmer for 

å samle kommentarer og forslag til forandringer til dagens strategi. Utvalget vil også få 

innvilget et beløp (eks kr. 20 000,-) til bruk av ekstern rådgiver for konsultasjon på spesifikke 

avlsmessige spørsmål. 

4. År 1 (2018-2019) skal benyttes til å samle kommentarer og vurdere de erfaringer vi har fått 

fra de første 3 år med strategien. Resultatene fra første års arbeid legges frem på RS 2019 til 

informasjon. 

5. År 2 (2019-2020) skal benyttes til å utarbeide forslag til revisjon, inkludert høring iblant 

medlemmene på foreslått forandringer. 

6. Den endelige reviderte strategien skal legges frem for RS våren 2020 til avstemning. Deretter 

skal den implementeres og videre administrert av klubbens avlsråd. Målet er at klubben som 

sådan på det tidspunktet er vel forenet om strategien de neste 5 år før dokumentet legges 

frem for RS 2020. 

 

Oslo, 5 april 2018 
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