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 Agenda  Ansvarlig 

1 Godkjenning av 
referat 

Referat 18 godkjent 
Gjøres om til web versjon 

GF 

2 Gjennomgang av 
maillogg/post 

  

3 Gjennomgang av 
annen post 

 GF 

4 Økonomi   

5 Diverse fra 
avdelingene 

  

6 HBU videre   

7 Nytt fra AVL Har fått noen henvendelser ang vesentest/ K-test. 
 
Avls reglene våre ? 
Jeg har iløpet av helgen hatt 4 telefoner fra Oppdrettere som hadde planlagt K-
test og avlskåring i Mars/April nå er disse avlyst og folk lurer på hva de skal gjøre.  
 
Tillfelle 1: Tispen er røntget fri og har Wesentest fra Tyskland skal løpe om 
1mnd ca 
 
Tilfelle 2: Oppdretter har kjøpt tilbake en tispe fra et tidligere kull, og han planla K-
test og avlsgodkjenning nå i mars/april, hun skal løpe om ca 1mnd, tispen er 6år 
og derfor haster det for han og parre opp denne.  
 
Vi bør komme med en løsning, vist ikke tror jeg at flere kommer til og melde seg ut 
i en periode for og få avlet på hundene sine. Jeg tror ikke dette er tiden for og 
være regide på regelverket vårt 
 

Vil NSchK «lempe» på sine avlskrav i disse korona tider? 
I tilfelle 1 må vi kanskje forvente at eier forteller sannheten? 
I tilfelle 2 vil det være etisk uriktig å parre tispa siden hun har fylt 6 år. Iht NKK 
sine regler. 
 
HS vil føre denne rutinen i den perioden vi er i pt. Vi vurderer søknad for 
søknad. 

1. NKK sitt etiske regelverk skal legges til grunn. 
2. AD/HD skal fremlegges og være godkjent.  
3. Det bør være noe utstillingsresultat som kan legges frem. 
• ALLE henvendelser skal sendes/søkes til avls-ansvarlig@nschk.no  

 

TO 

8 Orientering om 
kommende 
møter/representa
sjon 

  

9 Ungdomsarbeid   

10 Disiplinærsaker 
(status fra DU) 

  

11 Andre saker Bladet: ALLE 

mailto:avls-ansvarlig@nschk.no
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Vi trenger god hjelp fra avdelinger og medlemmer. Legg også ut på hjemmeside 
at vi trenger info til bladet. 
 
Gamle hjemmesiden: Legges død. 

 
 
 
GF 

A   

B Rep møte Er fortsatt utsatt på ubestemt tid. 
Quality vil fortsatt ikke kansellere bestillingen på rep møte. 
NV må fortsatt planlegges og vi får håpe vi er oppegående innen den tid. 
 
 

 

    

 Neste møte  Skypemøte onsdag xx/xx kl xxxx.  
 

 

*   
 
 
 
 
 
  

 


