
REFERAT FRA STYREMØTET 07.05.2013 
 
Med på møtet var Irene, Mona, Britt, Monica, Tore og Elna. 
 
Det har kommet inn flere forslag til årsmøtet angående opprettelse av forskjellige 
komiteer. I klubbens lover står det under §4-3 at en av styrets oppgaver er å ”oppnevne 
komiteer og representanter for klubben og utarbeidet retningslinjer for særkomiteer 
som avlsråd og redaktør”  I samråd med NKK vil alle disse forslagene bli avvist på 
årsmøtet og mail sendt til de som har sendt dem inn. Forslagene er tatt opp på 
styremøtet. Det vil bli opprettet distriktkontakter, lydighetskontakt og agilitykontakt i 
løpet av året. Vi tar gjerne imot forslag på kandidater, men de skal godkjennes av styret. 
 
Utstillingen nærmer seg og ting begynner å falle på plass. Reiserute for dommeren er 
klar og han blir hentet på Gardermoen og kjørt til Ål. Ellers er alt i rute. Vi hører litt om 
hvem som kan tenke seg å bake kake og ellers blir det salg av pølser, brus, kaffe og 
vafler. På søndagen tar vi et møte for alle medlemmer i klubben, hvor vi blant annet 
diskuterer HD- resultatene for 2012, og spørsmål rundt dette.  
Avlsrådet i samarbeid med styret avgjør og bestemmer om det skal avholdes 
medlemsmøte i forbindelse med årsmøte/spesialutstillingen i fremtiden. 
 
NKK har ute en høring om et antidopingprogram. Eventuelle innspill fra klubbene skal 
være inne før 15. juni 2013. Når NKK har godkjent dette programmet, blir det lagt ut på 
klubbens hjemmeside. 
 
Det er også ute en høring vedrørende titler i LP, AG, RL og bruks. 
 
Det er utarbeidet forslag til retningslinjer for avlsrådet og de ble godkjent på møtet og 
vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside. 
 
På forrige styremøtet ble det vedtatt å prøve å få røntget en del hunder med støtte fra 
klubben, for å noe fortere få oversikt over om vi har et så stort problem med HD som det 
kan se ut som på statistikken.  Avlskonsulenten i NKK ble kontaktet i forbindelse med 
dette og vi ble anbefalt å se HD-resultatene over en noe lengre periode for å se hvordan 
det ser ut da, de ville ikke anbefale masse røntking nå selv om statistikken ser stygg ut. 
Dette kan være en helt naturlig topp, noe de ser fra tid til annen. Så da avventer vi med 
det i hvert fall til etter medlemsmøtet.  På medlemsmøtet på Ål vil vi ta tak i en del av 
disse tingene og diskutere dette.  Avlsrådet vil så samle trådene og komme med 
anbefalinger etterpå. 
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