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Referat fra styremøte 26.april 2018
Telefonstyremøte
Tidspunkt kl 20:00
Deltakere; Eivind, Sveinung, Martin, Kenneth, Geir, Berit, Britt, Rune og Lars

Nye saker
•

Sak 20/18 – Avlsrådets praktisering av avlsplan

Styret har mottatt henvendelser fra Tor Einar Jørgensen og Ketil Eide vedrørende avlsrådets
håndtering av henholdsvis planlagte parring mellom G´Saga Du Comte De Batz Castelmore og
Ajakawis Bajas, samt henvendelse vedrørende oppføring av Ajakawis Bajas på listen for
avlshunder. Det hevdes at i begge disse tilfellene har avlsrådet i sine vurderinger ikke handlet i
henhold til gjeldende avlsplan. Styret har drøftet disse sakene på prinsipielt grunnlag
Avlsrådet er et særdeles viktig organ for vår klubb, og har som sin hovedoppgave å arbeide for å
opprettholde en sunn og frisk populasjon, bl.a. ved å holde oversikt over arvelig betingede
sykdommer. Det innebærer rådgivning for å unngå uheldige kombinasjoner. Avlsrådet skal videre
ta imot og behandle melding om opptak på avlshann- og avlstispe-listene. Avlsrådets skal tufte sitt
virke på den til enhver tid gjeldende avlsplan, men avlsplanen vil ikke kunne fange opp alle
detaljerte forhold av betydning for avlsarbeidet, når det gjelder enkeltsaker. Etter styrets
oppfatning, må avlsrådet derfor også ha kompetanse og mandat til å utøve et helhetlig skjønn i
enkeltsaker. Der skjønn legges til grunn, utover de kriterier som framgår av avlsplanen, må det
være faglig godt fundert og begrunnet. Avlsrådet er sammensatt med tanke på å ivareta dette
viktige faglige ansvaret, og styret ser det ikke som sin oppgave å gå inn og overprøve faglige
vurderinger gjort av avlsrådet. Dette, med mindre det foreligger direkte brudd på gjeldende
retningslinjer for avlsrådets virksomhet. Gjeldende retningslinjer inneholder forøvrig ikke
bestemmelser om hvordan klager skal behandles og bør også i større grad tydeliggjøre avlsrådets
mandat. Leder Eivind Winter, nestleder Sveinung Aune og styremedlem Martin Haugestad hadde
møte med avlsrådets leder Øyvind Nagelhus og avlsrådmedlem Ronny Sagmo før styret fattet
endelig vedtak i saken. Dette for å få best mulig innsikt i avlsrådets begrunnelser for sine
beslutninger i saken. Dette gjaldt spesielt spørsmålet knyttet til hvorvidt nevnte parring av Saga og
Bajas skal kunne publiseres på NBK´s websider når avlsrådet har frarådet parringen.
Styret gjorde slikt vedtak:
1. Avlsrådet har besluttet å fraråde planlagte parring mellom G’Saga Du Comte De Batz
Castelmore og Ajakawis Bajas. Avlsrådets hovedbegrunnelse for denne beslutningen, var
at tispen har vist manglende standkvaliteter på prøver, og at dette er bekreftet i oppdretters
egenmelding.
Styret har avholdt møte med avlsrådet vedrørende denne saken, hvor det har kommet fram
mer utfyllende og helhetlige faglige begrunnelser for å fraråde parring.
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Prinsipielt ser ikke styret det som sin oppgave å overprøve avlsrådet faglige skjønn i
enkeltsaker. Styret finner heller ikke grunnlag for dette med utgangspunkt i de begrunnelser
som er gitt styret av avlsrådet i etterkant av avlsrådets beslutning. Styret tar avlsrådet
beslutning i denne saken til etterretning.
Styret vil imidlertid bemerke at det i svaret til oppdretter burde vært gitt en mer utførlig
begrunnelse, i samsvar med den styret har mottatt i etterkant. Styret ber derfor om at
avlsrådet tar kontakt med oppdretter og redegjør nærmere for sine begrunnelser. Styret
anser seg for sin del som ferdige med saken
2. Etter styrets oppfatning, tilfredsstiller denne parringen avlsplanens minimumskrav til
publisering. Styret oppfatter det imidlertid også som en klar forutsetning at parringen skal
være godkjent av avlsrådet for at den skal kunne publiseres på NBK´s web. Dette har hele
tiden vært praksis. En ny praksis, der avlsrådets beslutninger ikke skal være tellende for
publisering, vil bidra til sterkt å redusere avlsrådets viktige faglige funksjon i avlsarbeidet.
Dette vil svekke NBK´s muligheter for å nå sine mål innenfor avl. Det er derfor en naturlig
følge av avlsrådets beslutning, at denne parringen ikke kan publiseres på NBK´s web.
3. Styret tar avlsrådets beslutning om ikke på nåværende tidspunkt å føre opp Ajakawis Bajas
på BretonBasens avlshundliste til etterretning.
Styret presiserer at for å komme på listen over avlshund, (hann eller tispe) kreves det at
hunden er fulldokumentert i Norge. Selv om dette ikke står presisert i avlsplanen, har det
hele tiden vært avlsplanens intensjon.
4. Med grunnlag i disse og andre enkeltsaker knyttet til avlsarbeidet, vil styret gjennomgå og
eventuelt revidere retningslinjene for avlsrådets arbeid. Dette, med sikte på å tydeliggjøre
avlsrådets rolle og mandat i større grad vis a vis styre og medlemmer, fastsette
bestemmelser for klagebehandling m.m.
•

Sak 22/18 – Fuglehundtinget 2018 - 25-27.mai i Bodø
Eivind og Sveinung har ikke anledning til å stille. I og med at Fuglehundtinget bla. skal
behandle revisjon av jaktprøveregelverket er det viktig at det er noen med forståelse/interesse
for dette som stiller. Arne Abel Lunde og Hege Meldal vil representere NBK på
Fuglehundtinget.

•

Sak 23/18 – Lavlandskonferansen
Arne Abel Lunde og Stian Aaserud representerer NBK på konferansen. Kenneth og Anders får
ansvar for å gi inspill ifht. Instruks for lavlandsarrangør til AAL og SA, som tar dette videre til
konferansen.

•

Sak 24/18 – Adresser registrert i Brønnøysund
Adresser i Brønnøysundregistrene må oppdateres. Klubben har, etter det styret kjenner til, ikke
noen regel på hvilke adresser som registreres på hhv. forretningsadresse og postadresse. Vi
foreslår dermed at dette heretter registreres med styreleders adresse som forretningsadresse og
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kasserers adresse som postadresse. Rutinen tas inn i dokumentet Drift og administrasjon av
Norsk Breton Klubb. Berit foretar endring i Brønnøysundregistrene.
Eventuelt
•

Neste møte 22.mai kl 19:30
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