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Tilstede: Halvor, Harald, Leif Harald, Synøve på video.
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zooEasy
Reglene rundt bruk av zooEasy er strammet til og
klubben må kjøpe tilgang til systemet for at AR skal
kunne utføre sin jobb. AR ber styret om ok til dette.

Styret er enstemmig i sitt
vedtak om at AR kan bestille
en pakke for 150 medlemmer
til en kost av €150 pr år.

Halvor

Styret påpeker at det ikke er satt av penger i budsjettet
til dette men forstår at AR må ha tilgang til løsningen.
Kostnaden for NoSK blir 150€ pr år. Da får klubben 3
lisenser for AR medlemmer, 3 management lisenser og
fritt antall lisenser med kun lesetilgang for
medlemmene.
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EDS 2015 med tilhørende rasespesial
 Vi har fått ny og bedre stand ny plassering enn
tidligere år. Få raseklubber som er med. AK sliter
med bemanning av standen, de som er på
Lillestrøm deltar på utstilling og ønsker ikke å ta
hunden inn på standen. Det var en tung jobb å
få vakter på fjordårets messe også.


AK ønsker at Standdeltagelse neste år vurderes
– når interessen er så liten som nå bør vi
vurdere å ikke delta.



Opprigging av stand gjøres av AK og bemanning
løses så godt det lar seg gjøre.



BBQ fest er i rute – AK ordner det hele, styret
takker dem for en fantastisk innsats for å få
dette arrangementet i havn. Det er nå i overkant
av 50 påmeldte og det er fortsatt plass til noen
flere.
Stabyspesialen på fredag er i god rute. Britt som
Leder for Spesialutstillingen har sørget for at det



Harald

Saken om deltagelse på stand
tas opp igjen neste år.
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er gjort en god jobb med forberedelser og
klargjøring for at dette skal bli en flott dag for
alle som har mulighet til å delta og være tilstede
på utstillingen.
Britt hadde som Leder for spesialutstillingen
ønske om å dele ut diplomer til alle deltagere på
utstillingen. Styret diskuterte dette og falt ned
på at det ikke er behov for dette. Det deles ut
premier i alle klasser og alle får skriftlige
kritikker fra dommer. Britt er orientert.
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Nytt fra avlsrådet




Side 2

Det deles ikke ut diplom

Godkjenning av hannhunder for avl.
I forbindelse med revisjon av avlsreglene har
AR også sett på dette med godkjenning av
hannhunder for avl. Dette er ikke beskrevet
noe sted i dag. For å tydeliggjøre dette
foreslår AR følgende tekst:
Godkjenning av hannhunder "Dersom du
ønsker din hannhund på NoSKs hannhundliste
for avl sender du følgende informasjon til
ar@stabyhoun.no. Bilde av hunden,
opplysninger om eier (navn, telefonnr, mail,
evt hjemmeside) oppdretter (navn med
kontaktopplysninger) opplysninger om
hunden(fødselsdato, navn,stamboknummer,
foreldres navn og stamboknr og hvordan
hunden oppfyller NoSKs avlsreglement for
avlsdyret. Oppfyller hannhunden NoSKs
avlsreglement for avlsdyret , blir den lagt ut
på hjemmesiden.
Videre ber AR om opprette et nytt punkt 10 i
retningslinjer for avl om NEURO. Forklart
under:
Cerebral Dysfunksjon Syndrom (NEURO) er en
enkelt recessivt nedarvet sykdom, d.v.s.
valpene kan bli syke dersom begge
foreldrene bærer det defekte genet.
Sykdommen er dødelig. Genet for Cerebral
Dysfunksjon er nå funnet og det er utviklet en
gentest for denne. Ved å teste avlsdyrene ,og
kombinere etter visse regler, kan man unngå

Halvo
I tråd med årsmøtets vedtak
sendes teksten ut på høring
før den godkjennes av styret.
Høringen vil få en relativt kort
frist da vi ønsker å få kontroll
på dette så raskt som mulig.

at det blir født valper med denne lidelsen. Det
vil være meget viktig at bærere ikke utelukkes
av avl, da vi har en veldig liten genpol
allerede. Kombinasjonene kan gjøres slik: Fri x
fri eller fri x bærer.


Forslag fra AR på ny avlsregel nr 10 er:
Avlsdyrene skal gentestes for Cerebral
Dysfunksjon, eller være valp etter frie foreldre
(free by parentage). Bærere og fri kan brukes i
avl på følgende måte:
-fri x fri
-fri x bærer
Unntak:
Ved bruk av avlsdyr fra land der gentesting av
Cerebral Dysfunksjon ikke er ett avlskrav, kan
en kombinere avlsdyr som er fri med ukjent
status."

I tråd med årsmøtets vedtak
sendes teksten ut på høring
før den godkjennes av styret.
Høringen vil få en relativt kort
frist da vi ønsker å få kontroll
på dette så raskt som mulig.

De hundene som ligger ute pr i dag er ikke
testet for NEURO og det vil bli opplyst når
forslaget eventuelt godkjennes. Status på
hundene vil i så fall oppdateres fortløpende
etter som eier av hunden sender dette til
avlsrådet.


I infoskriv fra Nederland, postet på
Stabyhoun.no er det et punkt som omhandler
samarbeid mellom lokalt avlsråd og FAC i
Nederland i fht hannhunder. Følgende tekst står
i et av punktene:
“The BAC from that country will then contact
the Fok Advies Commissie (FAC) in the
Netherlands and they will then look at the
proposed combination together, first for
possible health risks and secondly to determine
its value for the diversification of the Stabijhoun
gene pool in the foreign country”
Et av våre medlemmer har tatt opp NoSK sin
tolkning av dette punktet med AR.
AR har svart at de tolker dette som at lokalt AR
og FAC skal samarbeide og jobbe sammen om
en uttalelse om aktuell kombinasjon.
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Styret har gått gjennom hele
teksten i dokumentet og den
er til dels tvetydig og egnet til
å skape diskusjon. For å få en
endelig avklaring ber derfor
styret AR om å sende en mail
til FAC for endelig tolkning.

Se tekst om prosedyre på
http://www.stabyhoun.no/retningslinjer-foravl/
Med bakgrunn i uenighet om tolkningen har AR
bedt styre om å vurdere teksten og dens
betydning.
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Nye avlsregler
Etter høringsfristens utløp har styret fått tilbakemelding
fra tre av våre medlemmer. Vi takker for gode og fyldige
tilbakemeldinger.
Styret sender de tre tilbakemeldingene over til Avlsrådet
for en vurdering opp mot det forslag som foreligger pr.
dato. AR skal gå gjennom de innkomne forslag til
endringer og begrunne hvorfor de aksepterer
endringsforslag og hvorfor de eventuelt foreslår å ikke ta
endringsforslag til følge. Dette sendes så til styret for
endelig behandling i løpet av oktober.
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Stabyshop
Det er jobbet med ulike alternativer for å få etablert en
Stabyshop. Styret har sett på de forslagene som er
kommet inn og ser flere utfordringer i forhold til
kostnader og risiko for å brenne inn med lager av
artikler. Vi har en relativt liten medlemsmasse, som
igjen gir et begrenset uttak av artikler. Dette gjør det lite
interessant for eksterne aktører og prisene blir derfor
relativt høye.

Halvor

Styret vedtar enstemmig å
ikke bruke tid og ressurser på
en egen Stabyshop. Halvor
sjekker ut alternativet med
http://www.redbubble.com/
for å se om dette kan være et
alternativ.

Harald

Styret vedtar enstemmig å
sette i gang arbeidet med et
Stabytreff fylt av gode og
positive aktiviteter for både to
og firbente. Ansvaret ligger
fortsatt hos AK, men flere av
styrets medlemmer ønsker å
bidra til et godt arrangement.
Styret oppfordrer også
ressurspersoner innen ulike

Halvor

Et alternativ kan være å opprette en konto på et
nettsted som selger og leverer artikler på bestilling fra
medlemmene uten at klubben tar noe risiko. Et slikt
alternativ er http://www.redbubble.com/ Der kan
klubben legge opp logoer og bilder som så medlemmer
og andre interesserte kan velge når de bestiller artikler
som f.eks kopper, skriveblokker, mobiltelefondeksel osv.
15/15
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Stabytreff 2016
Styret har registrert at flere av klubbens medlemmer
etterlyser et Stabytreff med flere aktiviteter og
muligheter for trening ol. Noe i retning av
Stabyspesialen i Sverige. Halvor har snakket med noen
av klubbens ressurspersoner på ulike områder og det er
et godt engasjement for å få til et treff som treffer og
trekker flere av klubbens medlemmer på treff. Halvor
har også sjekket med noen eksterne instruktører som
kan være interessert i å bidra. Leif sitter også med gode
kontakter i Sverige som han er helt sikker på kan tenke

seg å bidra på vår Norske Stabyspesial som også i år er
planlagt til siste helgen i mai på Torpomoen i Hallingdal.

Neste møte: Torsdag 8 oktober 2015
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grener til å bidra til et godt
arrangement. For å sikre et
god og fyldig tilbud må det
vurderes om treffet skal
utvides med en dag. Det vil da
bli fra torsdag kveld til søndag
ettermiddag.

