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Sak nr: Beskrivelse Vedtak Ansvarlig 

1/17 Årsmøte 

Forberedelse årsmøte 2017 
Årsmøte avholdes 25 mars klokken 15.00 i  
Malmskriverveien 35E, Sandvika i NTI CADcenter 
sine lokaler. 

Årsberetning 2016 
Det ble utarbeidet forslag til årsberettning 

Regnskap 2016 
Regnskap 2016 ble gjennomgått og foreløpig 
godkjent. Vi avventer endelig regnskap fra revisor 

Aktivitetsplan 2017 
Det ble utarbeidet et forslag til aktivitetsplan for 
driftsåret 2017 

Budsjett 2017 
Terje, Synnøve og Harald tar frem budsjett som 
presenteres for styre 18. februar 

 

  

2/17 Undersøkelse ang HD resultater og erfaringer fra 
mentaltesting i Sverige. 
Avl i raser med lite avlsmateriale er en utfordring som 
diskuteres i de fleste hundefora. NKK har en klar 
holdning til dette og anbefaler at avlsretningslinjene i 
raser som Stabijhoun tillater avl på HD-affisert+HD-fri 
foreldredyr. Med HD-Affisert mener vi C-hofter.  

Styret ber avlsrådet starte 
arbeidet med undersøkelsene 
nå 

 



Side 2 

Sak nr: Beskrivelse Vedtak Ansvarlig 
I NOSK har vi valgt å ikke tilråde dette.  

Styret mener at vi må utrede konsekvensene av å tillate 
dette gjennom å gjennomføre en undersøkelse i våre 
søsterklubber i Sverige, Finland, Danmark og Nederland. 
Noen av de tillater ikke avl på HD-affisert foreldredyr, 
andre tillater det. Styret ber avlsrådet gjennomføre en 
undersøkelse for å innhente erfaringer som NOSK kan 
benytte som bakgrunnsmateriale i sitt avlsarbeid. 

Klubben ønsker også en uttalelse fra de samme 
klubbene relatert til mentaltesting av foreldredyr. Dette 
for å se om det er mulig å gjøre noe for å bedre den 
psykiske mentaliteten på rasen gjennom bevist bruk av 
foreldredyr som er mentalt sterke. Styret ønsker også å 
vite hva som ligger bak de beslutninger som er fattet 
rundt mentaltesting. Styret ønsker å bruke disse 
resultatene for å vurdere om vi bør anbefale 
mentaltesting i de Norske avlsretningslinjer. 

 
 10. års jubileum 

Klubben feirer 10 år i år og det ble diskutert om vi skal 
gjøre i den forbindelse. Det ble ikke fattet noe vedtak i 
saken men det skal budsjetteres med en aktivitet 
relatert til 10 års jubileumet 

 

  

 Representant til AR  
Styret har forespurt Inger Johanne Olsen. Hun har 
takket ja til å gå inn i den siste plassen AR. AR består da 
av Britt Pinderud, Kenneth Johansen og Inger Johanne 
Olsen. 

 

  

 Jubileumsutstilling 
Budsjett jubileumsutstilling vedtatt med et 
underskudd på -3 500,- 

 

  

 Eventuelt Ingen saker.  

 

 


