
Referat fra 2. avlsrådsmøte 2015, 03.02.15 
Møtet fant sted over Skype. Tilstede var Bente Bjørneset, Hege Sky Mokkelbost og Kim Bellamy.  

Webmaster og valpeformidler 
Vi har nå fått oppklart hvem som er webmaster, og vi vil kontakte denne personen når vi trenger hjelp 

med hjemmesiden.  

Valpeformidlerrollen er todelt. Den ene delen av arbeidet består av å veilede valpekjøpere og informere 

om hvordan man går frem for å finne godkjente valper. Denne delen av jobben har lenge ligget hos 

Avlsrådet, og er en naturlig del av vårt arbeid. Den andre delen av valpeformidlerrollen er å legge ut kull 

til formidling på hjemmesiden. Denne delen av arbeidet har tidligere ikke ligget hos oss. I det siste har vi 

likevel lagt ut en del kull som har blitt videresendt til oss. Dersom det er ønskelig at vi skal gjøre denne 

jobben må vi få en bekreftelse fra styret på det. Vi trenger da en egen e-postadresse for dette formålet, 

for eksempel valpeformidling@nbhk.info eller lignende. Vi vil da organisere arbeidet slik at 

opplysningene kommer direkte til rett person, og arbeidet kan gjøres så effektivt sommulig. Det ville 

også være en fordel om vi kunne få en annen e-postadresse for andre henvendelser til avlsrådet.  

Årsmøtet 
Ulike forslag ble diskutert, og vi er enige om å sende inn følgende forslag til Årsmøtet 2015: 

A)  

”Norsk Bichon Havanais Klubb skal sende inn søknad til Norsk Kennel Klub om innføring av krav om kjent 

patellastatus hos foreldredyr (foretatt av NKK-godkjent veterinær og registrert på Dogweb) for 

registrering av valper. Kravet gjelder for foreldredyr født i 2013 eller senere.” 

Forklaring: Patellaluksasjon er en av de hyppigst forekommende sykdommene på rasen, og den kan ha 

stor klinisk betydning. Høsten 2013 ble det for første gang mulig å registrere patellaresultater på 

Dogweb. Mulighetene for å kartlegge og på sikt redusere forekomsten av sykdommen er mye større 

dersom oppdrettere raskt kommer i gang med å benytte det nye systemet. Resultatene vil bli 

kvalitetssikret og enklere tilgjengelige. For å få oppdrettere til å raskt gå over til det nye 

undersøkelsessystemet i stedet for det gamle, ønsker vi å innføre denne registreringsrestriksjonen. En 

slik registreringsrestriksjon vil også bidra til at dem som ikke patellaundersøker i det hele tatt begynner 

med det.  

 

B) 

”Norsk Bichon Havanais Klubb skal sende inn søknad til Norsk Kennel Klub om innføring av krav om at 

foreldredyr skal være øyelyst maksimalt 12 måneder før paringstidspunkt for registrering av valper. 

Kravet gjelder for alle kull med paringstidspunkt etter at registreringsrestriksjonen godtas og 

offentliggjøres av NKK.” 
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Forklaring: Rasens økte popularitet kan føre til at det blir flere oppdrettere som står utenfor klubben, og 

ikke nødvendigvis følger retningslinjene for avl.  

De aller fleste av klubbens medlemmer følger allerede kravet om øyelysning av avlshunder maksimalt 12 

måneder før paringstidspunkt. Dette forslaget vil bidra til at flere (også oppdrettere som står utenfor 

klubben) øyelyser hundene sine, uten at det medfører noe merarbeid eller ekstra kostnader for dem 

som allerede følger klubbens retningslinjer. Slik vil vi sørge for friske øyne også i fremtiden.  

C) 

”Avlsrådet skal bestå av totalt 3 medlemmer; 1 leder og 2 øvrige medlemmer. Maksimalt ett av 

medlemmene kan også være styremedlem. I saker der ett eller flere av Avlsrådets medlemmer er 

inhabile skal den aktuelle saken behandles av resterende Avlsrådsmedlemmer og Styret sammen.” 

Forklaring: Avlsrådet mener selv at vi er en effektiv og velfungerende del av organisasjonen. Ved forrige 

Årsmøte ble det vedtatt at antall medlemmer i Avlsrådet skal økes. Noe av begrunnelsen for dette var å 

”forhindre vennskap innad”. Vi mener selv at dette er en ubegrunnet bekymring og at vi det siste året 

har gjort flere tiltak for at vårt arbeid skal være med synlig og ”gjennomsiktig” for medlemmene. 

Eksempler på slike tiltak er at alle referater legges ut på klubbens hjemmeside, og at vi har et tettere 

samarbeid med Styret. Vi mener at det å i det minste ha en ”vennskapelig tone” innad i Avlsrådet er 

gunstig for vårt arbeid, og nærmest umulig å unngå når man har møter hver 3. Uke. Den største 

trusselen mot en organisasjons effektivitet er nok ikke ”vennskap”, men heller det motsatte.. Både i 

2014 og tidligere har saker alltid blitt videresendt til Styret dersom vi var usikre på egen habilitet. 

Arbeidet i Avlsrådet kan ikke i veldig stor grad delegeres til enkelte medlemmer, og det meste av 

arbeidet blir gjort sammen. Vi er derfor redde for at det å være for mange medlemmer vil gå utover 

effektiviteten vår, og medføre mer, og ikke mindre, arbeid for hvert enkelt medlem. Så langt har vi blant 

annet klart å ha alle medlemmer tilstede på alle møter. Arbeidet vårt er ganske langsiktig, og det tar lang 

tid å oppdatere nye medlemmer på tidligere arbeid. Vi fikk for en stund tilbake et nytt medlem, og nå 

fungerer vi veldig bra. Vi mener det er litt tidlig å gjøre enda flere omrokkeringer i rådets 

sammensetning akkurat nå.   

D)  

Forslag til vedtektsendring: 

”Alle som besitter verv i klubben må følge NKK og NBHK sine retningslinjer for avl i eget oppdrett og ved 

utlån av hannhund”.  

Forklaring: Vi forutsetter i grunn at dette er praksis, men i og med at det ikke står spesifikt i vedtektene 

per i dag mener vi det bør tas inn. Punktet kan for eksempel gå inn i kapittel 5 i vedtektene.  

 


