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Møtereferat 

Styremøte 08.10.2015 
Tilstede: Halvor, Harald, Leif, Synøve på video.  

Referatet er godkjent av alle styremedlemmer 20.10.2015 

 

 

Sak nr: Beskrivelse Vedtak Ansvarlig 

14/15 Nye avlsregler    

Styret behandlet avlsrådets forslag til nye 
avlsretningslinjer for Norsk Stabyhoun Klubb.  

Bakgrunn. Årsmøte 2015 besluttet å overføre ansvaret 
for NoSK avlsrettningslinjer til styret i klubben. Styret 
lener seg til Avlsrådets kompetanse og alle endringer 
skal på høring blant medlemmene før vedtak kan fattes.   

Retningslinjene ble sendt ut på høring før sommerferien 
og ved fristens utløp i august var det kommet inn 
kommentarer fra tre av klubbens medlemmer.  

Kommentarene ble oversendt avlsrådet til behandling 
og forelagt styret for vedtak. Alle punktene ble grundig 
diskutert og behandlet på styremøte og under er styrets 
kommentar med vedtak på de enkelte punktene av de 
reviderte avlsretningslinjene.  

Nye avlsretningslinjer ble 

vedtatt. Kommentarer og 

vedtak kan leses på det 

enkelte punkt under 

Halvor 

 Punkt 1. Omhandler NKK etiske retningslinjer 

 
AR sitt forslag vedtas 

enstemmig 

 

 Punkt 2. Omhandler friske hunder i avl 

 
AR sitt forslag vedtas 

enstemmig 

 

 Punkt 3. Omhandler rasetypisk gemytt AR sitt forslag vedtas 

enstemmig 

 

 Punkt 4. Omhandler krav til resultater for avlsdyr 

Diskusjonen dreide seg i hovedsak om det er riktig å 
vektlegge brukskrav på avlsdyr.  

AR sitt forslag til pkt 4a vedtas 

enstemmig 

AR sitt forslag til pkt 4b. Styret 

er delt på dette punktet. 

Vedtas med 3 mot 1 stemme 

 

 Punkt 5. Omhandler krav til HD/AD status 

Punktet ble grundig diskutert og styret var delt i sin 
mening om dette punktet. Flertallet valgte til slutt å 
følge AR sin anbefaling. Forslaget er velbegrunnet, det 

AR sitt forslag til pkt. 5 vedtas 

med 3 mot 1 stemme 

 



Side 2 

har støtte i NKK sine anbefaling i forhold til avl i små 
(populasjoner)raser.  

 Punkt 6. Omhandler alder på avlsdyret AR sitt forslag til pkt 6 vedtas 

enstemmig 

 

 Punkt 7. Omhandler antall valper på samme tispe AR sitt forslag til pkt 7 vedtas 

enstemmig 

 

 Punkt 8. Omhandler kombinasjon AR sitt forslag til pkt 8 vedtas 

enstemmig 

 

 Punkt 9. Omhandler arvelige lidelser AR sitt forslag til pkt 9 vedtas 

enstemmig 

 

 Punkt 10. Omhandler Cerebral Dysfunksjon, AR sitt forslag til pkt 10 vedtas 

enstemmig 

 

 Punkt 11. Omhandler PDA.  

Opprinnelig forslag var uklart formulert og en 
høringsuttalelse tas til følge. Punktet er reformulert. 

AR sitt forslag til pkt 11 vedtas 

enstemmig 

 

 Punkt 12. Omhandler bitt AR sitt forslag til pkt 12 vedtas 

enstemmig 

 

 Punkt 13. Omhandler farve AR sitt forslag til pkt 13 vedtas 

enstemmig 

 

 Punkt 14. Omhandler innavlsgrad AR sitt forslag til pkt 14 vedtas 

enstemmig 

 

    

15/15 Stabytreff 2016 

Stabytreff ble diskutert og det ble besluttet å jobbe for 
et treff med flere aktivitetsmuligheter. Målet er å 
tiltrekke seg flere deltakere. 

 

Styret representert ved leder 

og nestleder, AK og JBU skal 

møtes for å legge en plan for 

Stabytreff 2016 

Halvor 

16/15 Dogs4all 2016 

Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere Dogs4all 
utstillinger og nå sist Europavinner utstillingen 
diskuterte styret om klubben skal ha stand på Dogs4all 
2016. Det har vist seg svært vanskelig å få medlemmer 
av klubben til å stille som vakter på klubbens stand.  

Dette begrunnes ofte i at hundene skal delta på 
utstilling og da ønsker de ikke å delta i vaktsystemet.  

AK som har jobbet med å finne vakter opplever jobben 
som negativ og som et mas på klubbens medlemmer 

Styret vurderer at interessen for å stå på stand er så 
liten at vi ikke ønsker å delta i 2016?  

 

Styrets vedtak om ikke å delta 
med stand på utstillingen på 
Dogs4all er enstemmig. 

Harald 

 Neste møte: Ikke bestemt   

 


