Protokoll ‐ møte raaseutvalgg
Torrs. 16. augu
ust 2018‐ Zo
oom
Tilsstede: Reidaar Aas, Pettter Vemo, Mona‐Lisa
M
Pettersen, Joorunn Tillun
ng og Irene
Galåen. Tillungg erklærte sseg inhabil for
f behandlling i en av ssakene.
ne Galåen
Refferent: Iren
Sakk

Kom
mmentarer og/eller
o
vedttak

Sakk 1: Godkjenning
innkalling& dagssorden

God
dkjent

Sakk 2: Raseutvaalgets
arb
beide ‐ Info ttil
me
edlemmene:

ørt NMHK RTTB raseårsmøte kom dett fram ønske om at proto
okoller fra
Etteer gjennomfø
raseeutvalgets møter
m
offentlliggjøres. Sakker som dukkker opp tas ffortløpende opp
o i
påffølgende møtter. Protoko ll legges i etttertid ut på websiden ww
ww.bolonka.nmhk.net.
Meedlemmer ka
an sende innn spørsmål ogg saker til be
ehandling forran alle møte
er. Disse må
være utvalget i hende senesst 1 uke før berammet møte.
m
Saker ssendes på ep
post:
bolonka@nmhkk.net .
m
20118:
Rasseutalgets møteplan
Torrsdag 16. auggust
Torrsdag 6. september
Torrsdag 4. okto
ober
Torrsdag 1. november
Torrsdag 4. dese
ember

Sakk 3: Bilder till NKKs
kjo
opehund.no

Opp
prette album
m på FB‐grupppen NMHK Russisk
R
Tsvettnaya Bolonkka rasegrupp
pe (offisiell),
hvo
or folk kan legge inn bildeer + sende utt mail til med
dlemmene m
med spørsmå
ål etter bildeer.
Bild
dene skal ikke være merkket med fekss. hundenavn
n, kennelnavvn osv. men fotograf
f
må
opp
pgis i bildena
avnet. Eksem
mpel på merking: Fotogra
af Ola Normaann.jpg , Fottograf Kari
Norrmann.png. Hvis dette err vanskelig kan du bare skrive i epostt, eller som tekst til bildeet
hveem som er fo
otograf, så orrdner vi reste
en.

Sakk 4:
Vallpeformidlin
ngen

et en FB‐grupppe som hete
er «NMHK Valpe
V
formidller Russisk Tssvetnaya
Dett er opprette
Bolonka». Her formidles
f
vallper etter go
odkjente RTB
B Avlshunderr . Medlemm
mer kan
reggistere «Planlagte kull» oog «Valper til salgs», ‐ og
gså selv om vvalpene er re
eservert /solggt.
Dettte fordi kjøp
pere kan trekkke seg.
Dile
emma: Vi ha
ar flere bæreere av øyesykkdommen PRCD‐PRA i poopulasjonen. Paring av to
o
bærere medførrer teoretisk at 25 % av valpene
v
får syykdommen oog blir blinde
e. NMHK RTB
B
raseeutvalg har sammen
s
medd valpeformidler komme
et fram til at vår valpeforrmidling ikkee
kan
n risikere å fo
ormidle valpeer som utvikkler denne alvvorlige øyesyykdommen. Når minst en
n
av foreldrene
f
er DNA‐testett FRI, utvikler ingen av va
alpene sykdoommen (men
n kan bli
bærer). Det ska
al fortsatt kunn være anbe
efaling om DNA‐test
D
for å bli «RTB avvlshund», meen
dett er et krav att for å brukee valpeformid
dlingen må en
e av avlshunndene være gentestet frii.
Ved
dtak:
Forr å sikre at vi ikke formidller valper som kan bli blinde, må minnst en av fore
eldrene væree
DNA
A‐testet FRI for prcd‐praa før vi kan fo
ormidle valpe
er etter kom
mbinasjonen.
Dett vil ikke værre krav om D
DNA‐testing for
f prcd‐pra for
f «RTB Avsslshund», me
en at en av
foreeldredyrene må være frittestet for å bruke
b
valpeformidlingen .

Sak 5:
Inntektsmuligheter i
og utenfor NMHK

I forbindelse med samlingen rundt årsmøtet kom det etter gjennomføring av dagsorden
opp spørsmål om «underskudd» og inntektsmuligheter.
Som nevnt foreligger flere muligheter for økt inntekt. Ved tilslutning til NMHK hadde vi ca
30.000 på konto. Midlene var fra medlemskontingent og er den potten vi har hatt å bruke
av. Inntekt av medlemskontingent får man kun som selvstendig klubb. Under NMHK får
man ikke andel av medlemskontingenten, men en variabel andel av påmeldingsavgift til
rasespeisalen (i 2017 utgjorde dette ca 2000,‐). Er vi egen klubb må vi bære alle utgifter til
utstilling selv. Under NMHK har vi ingen utgifter i forbindelse med organiseringen av
utstillinger,‐ eks. Utgifter til dommere, skrivere, ringsekretærer, rosetter , overnatting og
reise av ringpersonell. Under NMHK har vi kun utgift på premier og gaver. Hvor høyt denne
listen legges avgjør vi selv.
Etter to årsmøtevedtak i 2016 søkte vi oss inn i NMHK. Dette fordi vi ikke hadde nok folk
som hadde interesse for å engasjere seg i styre og stell. Ved siste valg før vi gikk inn i
NMHK klarte vi med nød og neppe å fylle et styre med 4 personer, og 2 i valgkomite.
NMHK RTB raseutvalg mener derfor rasegruppen bør forbli tilknyttet NMHK og ta imot
den støtten som tilknytningen til en slik etablert organisasjon gir oss. Det fordrer også
færre personer til verv under NMHK (1 +, dvs.: Raserepresentant + evt utvalg der det er
mulig) enn som selvstendig klubb (10+, dvs.: Styre 3+2 , gjerne flere, valgkomite: 2+1,
gjerne flere, revisorer 2+1
Mulighetene for å øke inntektene innenfor NMHK er å holde lotteri, arrangere kurs,
samlinger og uoffisielle utstillinger som f.eks. valpeshow. De som kan tenke seg å være
med å arrangere noe i regi av rasegruppen er velkommen til å støtte opp.
Vedtak: NMHK RTB Rasegruppe prøver å få til ulike aktiviteter som kurs og uoffisielle
utstillinger for å få inntekter. Dersom noen skulle ønske å tre ut av NMHK, må det
eventuelt legges fram som sak til avstemming på neste årsmøte.
Oppfordre til at de som kan tenke seg å være med å arrangere noe i regi av rasegruppen er
velkommen til det.

Sak 6: Kontakte RKF
om status for FCI‐
godkjenning av
rasen, samt
gjeldende
fargebetegnelser

Sak 7‐9 personsaker

Vedtak:
a. NMHK RTB Rasegruppe kontakter RKF og den russiske RTb‐ klubben om status for
godkjenning av rasen i FCI.
b. Fargene på rasen: Det diskuteres at fargene på pels varierer fra land til land, hvorav vi i
oversettelse ikke har fargen brun. Henvedelse med spørsmål om fargebetegnelsene
sendes RKF og Russisk RZB‐klubb
uoff

