Årsmøte 2021, Raseklubb for dansk/svensk gårdshund
Dato: 30.07.2021
Sted: Hunderfossen Hotell, Fossekroveien 71, 2625 Lillehammer
29 medlemmer med stemmerett var tilstede.
Sak 1: Konstituering
Valg av møteleder: Marit H. Autrey, enstemmig valgt.
Valg av sekretær: Magnhild H Opdahl, enstemmig valgt.
Valg av tellekorps: Camilla B. Horvei og Preben Lund, enstemmig valgt.
Valg av to protokollvitner: Ramona Tatijana Lorieri Skog og Wenche Bronken,
enstemmig valgt.
Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden, enstemmig godkjent.
Sak 3: Beretning 2020
Beretning, enstemmig godkjent.
Sak 4: Regnskap 2020
Regnskap, enstemmig godkjent.
Sak 5: Budsjett 2021
Budsjett, enstemmig godkjent.
Sak 6: Medlemskontingent 2022
Styrets innstilling: Medlemskontingent skal ikke endres.
Avstemming: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Sak 7: Innkomne forslag (vedlegg 5):
PLL- Informasjon om og retningslinjer for avl på bærere av PLL
Forslag til vedtak
1. Årsmøtet ber avlsrådet ta opp sine anbefalinger vedrørende avl på bærere av
ADAMTS17 til ny vurdering, særlig vurdere nye opplysninger om dansk-svensk
samarbeid og retningslinjer og konsekvensene av dette for avl i Norge med individer
utelukket fra avl i Sverige.
2. Årsmøtet ber styret tilrettelegge for lett tilgjengelig informasjon om PLL, spesielt lett
tilgjengelige, oppdaterte og søkbare lister over PLL-frie avlsdyr for å sikre sunn avl i
tråd med raseklubbens formål

3. Årsmøtet forsterker avlsrådets oppfordring til oppdrettere om testing og innmelding
av ADAMTS17 status for sine avlsdyr og avkom til tilgjengelige registre
Styrets vurdering
Punkt 1: Avlsrådet svarer kun til styret, ikke til årsmøtet. Styret mener dog det ikke er
hensiktsmessig basert på våre lover som allerede stadfester: Raseklubb for dansk/svensk
gårdshund skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i
ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
Styret søker fortløpende råd hos avlsrådet og har kontinuerlig evaluering av sine
avlsanbefalinger. Styret mener videre at om årsmøtet låser styret til å ha fokus på én
bestemt sykdom, vil det svekke muligheten til å følge andre sykdomsbilder som utvikler
seg. Det er ikke formålstjenlig i forhold til rasens sunnhet. Styrets innstilling: Saken
avvises.
Punkt 2: Styret mener at informasjon om PLL ligger enkelt tilgjengelig på klubbens
hjemmeside under OM RASEN. Det er også publisert på klubbens Facebookside og egen
artikkel i Gårdshunden 4-20. Når det gjelder publisering av lister ser vi det mest
hensiktsmessig at flest mulig hunder er registrert i samme database slik at oppdretter
ikke må sende informasjon og fullmakt til 3 forskjellige raseklubber. Vi har derfor linket
til den finske klubben som startet sine lister først. Dyr er underlagt samme personvern
som oss mennesker i forhold til regelverket, disse reglene er forankret i Den Europeiske
menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8, og i grunnloven paragraf 102.
Personopplysning omfatter alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en
enkeltperson, herunder også dokumentasjon på sykdom hos dyr. Det mest optimale
hadde selvsagt vært at det var mulig å føre en komplett liste, men klubben har ingen rett
til å bryte vedtaket på personopplysning. Styrets innstilling: Saken avvises.
Punkt 3: Avlsrådet svarer kun til styret, ikke til årsmøtet. Styret mener at oppfordring til
oppdrettere om å teste alle avlsdyr ikke er nødvendig da mange er «free by parentage»
(genetisk fri, for foreldredyr er testet fri er selv er FBP). Vi mener det derfor vår gjeldene
anbefaling er riktig og evaluerer fortløpende.
Styrets innstilling: Saken avvises.
Avstemming: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Sak 8: Valg
Skriftlig avstemming ble gjennomført.
Valgresultat:
Magnhild Opdahl, styremedlem 2 år, valgt med 24 mot 3 stemmer, 2 blanke
May Vigdis Vee, styremedlem 2 år, valgt med 23 mot 4 stemmer, 2 blanke
Tonje H. Aaseskjær, varamedlem 1 år, valgt med 25 mot 2 stemmer, 2 blanke
Rebecca Skibeli Larsen, varamedlem 1 år, valgt med 22 mot 5 stemmer, 2 blanke
Helene Ellingsen, revisor 1 år, valgt med 26 mot 1 stemmer, 2 blank
Eira Lohne, vara revsor 1 år, valgt med 27 stemmer, 2 blank
Grete Gade, valgkomiteen 2 år, valgt med 26 mot 1 stemmer, 2 blank
Vanja Katrud, valgkomiteen 2 år, valgt med 25 mot 2 stemmer, 2 blank
Evelyn Melanie Rækstad, valgkomiteen 1 år, valgt med 26 mot 1 stemmer, 2 blank
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