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REFERAT
Fra Raseårsmøte for
NMHK-Griffonrasene mandag 7.3.22
Sted; Digitalt via teams
Tid; 19:00

Agenda:
1. Valg av dirigent/ ordstyrer – Arbeidsutvalget forslag Leif Aarsand - Godkjent
2. Valg av referent – Ingen som meldte seg, Leif Aarsand tok oppgaven - Godkjent
3. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokoll fra årsmøtet- Arbeidsutvalget forslag
er at disse velges blant de fremmøtte. Britt Darlington og Anne-Katrin Hansen - Godkjent
4. Valg av tellekorps (2 personer) – –Normalt velges dette på årsmøtet, men pga digital
telling er Kristin Berger Mortensen foreslått - Godkjent
5. Godkjennelse av innkalling - Godkjent
6. Årsberetning for raseutvalget og avslrådet for 2021 v/Leif Aarsand
a. Regnskap for 2021 v/Leif Aarsand - Godkjent
7. Aktivitetsplan for raseutvalget og avlsrådet 2022 v/Leif Aarsand
a. Budsjett for 2022 v/Leif Aarsand – Godkjent
Kommentarer til saken: Dommerkompendie – se om vi kan få til noe samarbeid med
griffonmiljøet i Sverige og hente evt. ideer derfra.

8. Innkomne saker:
a. OJL: Foreslår at det blir avstemming om kjent status på øyelysning og at
raseutvalget skal jobbe aktivt med dette slik at det blir et krav og ikke bare en
anbefaling,
Forslag 1: Alle norske hunder som skal gå i avl skal ha Evco registrert på Dogweb
max et år gammel på parringstidspunktet, utenlandske hunder som blir brukt i avl
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på norskregistrerte hunder skal ha tilsvarende attest på skjema son NKK godtar
om hunden ikke er norsk.
Forslag 2 (avlsrådets forslag): "Avlsrådet skal ved revidering av RAS ta med om
det bør stilles krav til registrert øyelysning hos NKK på alle norske hunder som
skal brukes i avl. Registreringen skal være maks 1 år gammel på
parringstidspunktet. Utenlandske hunder som blir brukt i avl på norskregistrerte
hunder skal ha tilsvarende attest på skjema som NKK godtar om hunden ikke er
norsk. Dersom avlsrådet ikke finner grunn for å innføre krav, så skal innstillerne
av krav til øyelysning kontaktes slik at de igjen kan sende inn sitt krav og få det
behandlet."
Forslag 2 ble den som ble godkjent. Følgende kommentarer skal følge saken.
1. Frist for tilbakemelding til de som har stilt inn forslag OJL og BD er 15.
november 2022 om avlsrådet ikke finner grunn for å ha krav om
øyelysning, men fortsatt ønsker anbefaling. I så tilfelle skal OJL og BD få
tilgang til alt tallmaterialet som ligger til grunn for avlsrådets anbefaling,
slik at de evt. kan lage til nytt krav og dokumentasjon til neste årsmøte
2. Avlsrådet må også finne en god ordlyd ang. utenlandske hunder slik at det
ikke kan misforstås.

9. Valg
Valget foregikk i forkant via NMHK-HS og link til appen Easyquest. Alle
stemmeberettigede medlemmer (130 stk) fikk i forkant tilsendt invitasjon til valg via
mail. 37 medlemmer stemte (2 mindre enn forrige år). Valget ble tatt til
følge/godkjent. Er kommet inn melding om at noen fikk mailen veldig sent. Dette tar
arbeidsutvalget med videre sammen med NMHK.

Nytt arbeidsutvalg 2022
Valgte verv til arbeidsutvalget Hvem har vært
Leder/Raserepresentant
Vara raserepresentant
Medlem
Medlem

Periode

Leif Mangor Aarsand
Lone Wollan Holte
Kristin Skulstad Ålovsrud
Astrid Krog

Ikke på valg
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Ikke på valg

Kristin Lium Mamelund
Anne-Katrin Hansen
Turid Jensen

Valgt for 1 år
Ikke på valg
Valgt for 2 år

Valgte verv til valgkomiteen
Leder valgkomiteen
Medlem innstilt av valgkomiteen
Medlem innstilt av valgkomiteen
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Anne-Katrin Hansen
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