
Møte med styre og ASU 06.11.21-07.11.21 

 

1. Helseundersøkelse for rasene i NSBK 

- ASU har utarbeidet spørsmål og oppsett for spm for helseundersøkelsen 

på alle rasene og variantene. 

- Vi må avklare noen tekniske forhold, før vi setter i gang med 

gjennomføringen av undersøkelsen.  ASU ble enige om å få til et møte 

med Easy Quest, som er leverandøren vi ønsker å bruke. ASU lager et 

referat fra dette møte som sendes styre med videre plan. Hilde 

kontakter Easy Quest. 

 Styrer har godkjent bruk av midler til undersøkelsen, estimert pris 

kr.2.500-4.500 pr.år. 

 Hvordan undersøkelsen skal presenteres og formidler må vurderes etter 

møte med Easy Quest. 

 ASU planlegger å starte undersøkelsen 01.01.22 og la det være mulig å 

svare på undersøkelsen frem til 01.02.22 

 

2. RAS 

- Det jobbes med RAS. 

- Det er ønskelig å få med resultatene fra helseundersøkelsen inn i 

RAS- vi må avvente svar fra undersøkelsen. 

- RAS skal være ferdig korrigert og revidert til årsmøtet (02.04.22-

03.04.22) 

 

3. Skal NSBK ha regler eller anbefalinger i forhold til avl ? 

- Det er diskutert innad i ASU og med styre om vi bør endre 

avlsanbefalingene til NSBK tilbake til regler for avl. Det poengteres 

at en regel fremstår sterkere og som noe en må følge, mens en 

anbefaling fremstår som noe en bør gjøre. Det er også kommet innspill 

fra noen medlemmer om at det er ønskelig med krav. ASU blir sammen med 

styre enige om å beholde ordningen vi har i dag med anbefalinger.  ASU 

skal vurdere om endringen fra regler til retningslinjer har hatt den 

effekten som var ønsket og om det bør endres tilbake til regler- denne 

vurderingen gjøres i slutten av 2022. 

- Krav om kjent HD status på Schnauzer legges inn i retningslinjene 

(gjelder fra 1/6-2022) 

- Mulig å registrere DCM på Schnauzer i Dogweb. 

- Presisering av retningslinjer rundt øyesykdom og avl- Øyvind har 

utarbeidet tekst som er sendt til Andreas som skal legge dette inn på 

alle rasene med link til NKK og deres dok. Angående øyesykdommer. Denne 

presiseringen og henvisningen er gjort etter ønske fra medlem. 

 

4. Dommerseminar og raseseminar 

- ASU henviser til at det er styret som må være ansvarlig for 

Dommerseminar og raseseminar, men ASU hjelper til om ønskelig. 

- ASU ønsker raseseminar i 2022, det er ønskelig at dette legges sammen 

med Årsmøte. 


