Om høringen
Høringsdokumentene ble vedtatt sendt ut på styremøtet i juni, med to måneders høringsfrist.
Dokumentene ble sendt med epost til alle oppdrettere på oppdretterlisten, samt publisert på
hjemmeside og Facebook. Videre ble det på FB publisert påminninger fire uker og en uke før
høringsfrist.
Oppsummering høringsuttalelser
Det har kommet totalt 10 høringsuttalelser. To av disse ble spesifikt etterspurt, fra hhv NKKs
helseavdeling og organisasjonsavdeling. Høringsuttalelsene fra NKK er gjengitt i sin helhet under.
Høringsuttalelsene er i all hovedsak positive til omstruktureringen slik den er foreslått, men det
påpekes noen punkter som kan presiseres og utbedres:
1.
2.
3.
4.

Det bør være to representanter for dvergschnauzer.
Punktet om opplysning og informasjon bør også dekke veiledning.
ASU bør også vise til / lage oversikt over DNA-tester som ikke registreres i DogWeb.
Skjemaet som skal vise oversikt over hundens resultater bør speile avlsanbefalingene. Det
bør jobbes med å få til et godt skjema.

Disse punktene er helt eller delvis utbedret i de nå utarbeidede retningslinjer for ASU.
Maria Kjeldaas Johannesen, veterinær, helseavdelingen NKK
Jeg syns dette så veldig bra ut, i hvert fall på de områdene jeg kan uttale meg. Ut fra de
opplysningene du gir om tidligere avlsråds oppgaver, er det helt korrekt å omstrukturere.
Arbeidsoppgavene for avlsrådet er fornuftige.
Jeg var først litt skeptisk da jeg leste at dere skulle fjerne alle krav i klubben, og la det være opp til
valpekjøper å sjekke om foreldrene var helsetestet. Men hvis dere har tydelige anbefalinger, gjør
disse lett tilgjengelige, og samtidig lager en oversiktlig liste, slik dere skisserer, vil dette likevel kunne
fungere fint. Faktisk bedre enn nåværende ordning med valpeliste for godkjente kull. Alle avlsråd
burde ha en slik oversikt dere skisserer.
Hilde Engeland, leder Organisasjons- og Aktivitetsavdelingen NKK
Jeg er, som Maria, enig i at dette ser bra ut.
Avlsrådet oppnevnes av styret samt er det styret som utarbeider retningslinjer for avlsrådet, jf
lovmalens § 4-3, slik at det er egentlig opp til styret å avgjøre om de er enig med dere eller ei. Det er
derfor ingenting i veien for at dere fremmer deres forslag for styret.

