
 

 

 Referat fra styremøtet 10.03.2021 (telefonmøte) 

 

Tilstede: Kari Skarpsno, Inger Pettersen Unni Lima Olsen, Ingrun Hagen, Unni Myrset, 

Janne Larsen og Janicke Sundal. 

Fraværende : Judith Beate Stenehjem 

Referent:  Janicke Sundal 

 

Saker :  

  

Sak 1: 

 
Årsmøte :  
Saker til årsmøte, som er kommet inn fra  
Grethe Yddal og Nina Kallekleiv : 
 
Sak fra de begge : Et forslag om øket valpepris. 
 
Konklusjon fra styret : Vi har ansvar som klubb å holde en stabil pris, ikke 
en pris pga etterspørsel pga covid-19.  
Veiledende pris har øket mye de siste årene pga strengere 
avlsretningslinjer, så styret mener at prisen blir stående på 20000,- 
Den ble øket på forrige årsmøte. 
Valpeprisen er en anbefalt pris fra klubben, som årsmøtet vedtar. Det er 
opp til hver enkelt oppdretter å bestemme om de vil følge dette. 
 
Sak fra Nina Kallekleiv med ønske om å kunne bruke hunder med patella, 
grad1 i avl.   
Patella er ikke et stort problem for rasen, og vi ønsker heller ikke at det skal 
bli et problem, derfor mener styret at det er rett å holde på dagens regel. 
Oppdretter kan i dag søke avlsrådet for bruk av hund med grad 1 patella, 
dersom det er helt spesielle grunner til at man ønsker en hund med grad 1 i 
avl. 
Styret avviser forslaget. 
 



Sak fra Nina Kallekleiv : 
Innmelding av kull til avlsrådet : Forslag om å kunne vente til det er 
bekreftet at man venter valpekull ? Dersom kullet er ok i hjertematrisen kan 
man vente med innmelding til og godkjenning fra avlsrådet ? 
Styret foreslår at vi godkjenner denne endringen. 
 
Sak fra Nina Kallekleiv : 
Ønske om at rasespesialen fast skal ha dekken/ kappe som premie til BIS 
vinner begge dager. Betalt og skaffet av styret i NCK.  ( Dobbelutstillingen ). 
Styret går for forslaget. 
 
Sak fra Nina Kallekleiv : 
 
Ønske om å senke alder på avlsdyr til 2 år :  
Styret støtter ikke vedtak om å sette ned alder på avlsdyr fra 3 til 2 år. 
 Vi har satt denne alder med stor tanke på forebygging av SM. Det er viktig 
for dagens situasjon for rasen, at denne alder blir stående som den er.  
Alder er viktig ift avlsdyr, spesielt med tanke på avdekking av tidlig bilyd på 
hjertet og SM. 
 
Sak fra Nina Kallekleiv : 
Ønske om å øke antall avkom etter hann hund i avl. 
Styret mener at med tanke på helsesituasjonen til rasen er det viktig at 30 
avkom etter hannen som det står i dag ikke endres. 
 
Sak fra Nina Kallekleiv : 
 
Ønske om å stille strengere krav for å registrere valper i NKK.  
Klubben sjekker med Danmark, men dette er en sak til NKK, ikke til NCK. 
Styret ser derfor ikke at dette er en sak styret skal jobbe videre med. 
 
Sak 2 : 
 
Møte med oppdretterne på oppdretterlista. 
 
Rasen må stå i fokus. Klubben består av medlemmer som bruker sin fritid til 
å jobbe for klubben. Det er mange ting som skjer med rasen vår nå, så 
tiden må prioriteres.  
 
Utstilling i Gvarv : 
Vi må finne skriver og ringsekretær. 
Bør vi få satt sammen en utstillingskomite, kanskje med frivillige utenfor 
styret ?  
 
Nytt styremøte : Avtales på chat. 


