Norsk Shih Tzu Klubb
Retningslinjer for avlsråd
Avlsrådet er et arbeids- og rådgivende organ i rase- og avlsspørsmål for vår rase.
Arbeidet skal utføres innen rammen av klubbens lover, vedtatte avlsmål og oppgaver som følger
av årsmøtevedtak eller vedtak i styret.
NKK’s etiske retningslinjer for avl skal følges.
Ansvar for avl ligger dog i sin helhet hos oppdretter.
Målsetning:
• Arbeide for å beholde shih tzu’s rasetypiske standard i henhold til Rasebeskrivelsen
• Arbeide for å redusere antall shih tzu som belastes med arvelige defekter og sykdom.
Oppnevning:
NSTK’s styre skal årlig oppnevne avlsråd. Avlsrådet skal bestå av tre (3) personer, inkl. en (1)
leder som oppnevnes særskilt av styret. Det må i tillegg oppnevnes en (1) vararepresentant. Minst
en (1) person skal være fra det sittende styret. Fortrinnsvis bør ikke hele avlsrådet skiftes ut
samtidig.
Medlemmer av avlsrådet bør ha gjennomgått NKK’s Avlsrådskurs, eller forplikte seg til å
gjennomføre et slikt kurs innen nærmeste tid. Det skal også legges vekt på egenerfaring hva
gjelder avl.
.
Avlsrådet har rapporteringsplikt til klubbens styre.
Konstituering og funksjon m.m.:
På første møte etter oppnevning skal det innen avlsrådet velges:
• Sekretær
• Arkivansvarlig og ansvarlig for registerføring
Et medlem kan ha flere funksjoner.
Leder er ansvarlig for innkalling til og utarbeidelse av saksliste til møtene.
Rådet skal føre protokoll over alle saker de får inn til behandling. Kopi/utskrift av protokollen
sendes rådets medlemmer for godkjenning og dernest klubbens styreleder.
Alle opplysninger skal behandles konfidensielt av rådets medlemmer og lekkasjer/misligholdelse
av taushetsplikten ang. sensitive detaljer/opplysninger skal ikke forekomme. Web-policy og
taushetserklæringen skal følges. Ved tvil om habilitet innad i avlsrådet, skal dette bringes inn for
NSTK’s styre for behandling.
Konkrete spørsmål om avl skal bestrebes på å besvare innen en (1) måned. Alle svar skal være
skriftlig med begrunnet avgjørelse.
All korrespondanse og arkiv som avlsrådet besitter er klubbens eiendom. Alt av dette skal
overlates i sin helhet til neste avlsråd når nytt inntrer, evt. til Styret i NSTK hvis ikke råd er
oppnevnt eller valgt.

Hjelpemidler for å nå målene:
Klubben må skaffe program for evt. helseundersøkelser
• Resultatene fra undersøkelsene må bokføres og bekjentgjøres blant medlemmene.
Avlsrådet skal innen første året utarbeide Retningslinjer for avl. Dette skal godkjennes av styret.
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Avlsrådet skal:
• Registrere og arkivere opplysninger om rasens helsestatus herunder alt som mottas og
spesielt arvelige sykdommer.
• Informere om sykdommer og defekter via medlemsbladet og klubbens webside.
• Sørge for at utstillingsresultatene og mestvinnerlister blir arkivert for fremtiden og tatt godt
vare på. Dog er dette en oppgave som tilligger styret, men avlsrådet skal være pådriver i så
måte.
• Skriftlig årsrapport skal sendes NSTK’s styre så snart kalenderåret er omme. Denne skal
beskrive rådets virksomhet. Det skal også føres evt. regnskap og budsjett for kommende år
som sendes styret snarest ved kalenderårets slutt. Avlsrådets årsrapport og regnskap,
samt budsjett skal innlemmes i klubbens sådan og legges fram for årsmøte.
Informasjon overfor medlemmer og oppdrettere:
Avlsrådet skal drive objektiv informasjon om rasen internt og eksternt. Skal også drive informasjon
og rådgiving for rasearbeidet, slik at det på best mulig måte oppfyller klubbens avlsmål. All
informasjon ang. hunder skal anonymiseres og det skal være dokumenterbart i ettertid.
•

Påse at rasestandarden, sunnhetskrav og helsekrav blir fulgt og best mulig ivaretatt:
1. fysisk og psykisk/mentalt sunne hunder
2. mest mulig fri for alvorlige arvelige sykdommer og defekter
3. eksteriørmessig akseptabel i forhold til rasestandarden
4. behandle spørsmål om avl på hunder som er registrert i NKK eller i registrer godkjent av
dem
5. behandle avlsspørsmål i form av råd til klubbens medlemmer
6. rådet skal underrette oppdretter, hannhundeier og evt. oppdretter av hannhunden om
resultatene ved undersøkelser hvor avvik fra standarden, sykdom og andre
opplysninger som avlsrådet har mottatt om tispen hannhunden og/eller deres avkom
7. bør jevnlig gjennom Shih Tzu Nytt orientere om generelle spørsmål som
utviklingstendenser, statistikker, avkomsgranskninger, anbefalinger, paringer, spesielle
registrerte sykdomstilfeller etc.
8. offentliggjøring av statistikker og evt. granskninger, skal anonymiseres og må bygge på
dokumenterbare opplysninger. Slike opplysninger skal offentliggjøres gjennom klubbens
medlemsblad, Shih Tzu Nytt.
9. ved forespørsel er avlsrådet forpliktet til å opplyse alle registrerte data om hund i
vedkommende’s eie eller oppdrett.

Eierne må selv overfor avlsrådet dokumentere at hunden fyller de kvalitetskravene som avlsrådets
retningslinjer fastsetter. Viser for øvrig til punktene ovenfor.
Om nødvendig må eierne også dokumentere at hunden oppfyller sunnhetskravene som til enhver
tid gjelder for rasen.
Avlsrådet kan av styret pålegges nærmere bestemte arbeidsoppgaver, og avlsrådet legger selv
opp til hvilke krav de skal stille for å oppnå ovenstående retningslinjer og mål.
Det sittende Avlsråd og styret i klubben skal i samarbeid på slutten av året evaluere Retningslinjer
for avlsrådet om dette er mulig å følge, samt at målene nås.
Evt. revisjon av Retningslinjer for avlsrådet må skrives.
Revisjon av Retningslinjer for avlsrådet skal behandles i påfølgende årsmøte.
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Vedtatt på årsmøte 04.03.2017
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