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RU – RASEKLUBBUTVALGET HAR BESLUTTET:
Et samarbeidsutvalg - heretter kalt Felles Avlsråd (FA) skal virke for diskusjon, samordning og
behandling av saker av avlsmessig karaktér med felles interesse for raseklubbene i FKF.

1. Sammensetning
a) FA skal bestå av ett medlem fra hver av raseklubbene i FKF
b) FA kan i enkeltsaker knytte til seg personer med spesiell fagkompetanse
2. Beslutningsprosess, mandat
FA kan gjøre innstillinger og anbefalinger overfor raseklubbene, men alle beslutninger vedrørende
den enkelte rase forbeholdes vedkommende raseklubb.
3. Rapportering
FA arbeider på oppdrag av, og rapporterer til RU. RU kan anmode FA om saker som ønskes
behandlet, men FA skal også selv kunne ta opp og behandle saker av felles interesse for klubbene.
Det utarbeides referater fra møter i FA og disse, samt rapporter om pågående eller avsluttet arbeid
sendes uoppfordret til RU.
4. Konstituering
FA konstituerer seg selv. Det bør tilstrebes at ledervervet sirkulerer mellom medlemmene med
2 – 4 års virketid per ledervalg.
5. Økonomi
Den enkelte raseklubb dekker selv sine kostnader /utgifter knyttet til arbeidet i FA. Felles kostnader
fordeles blant raseklubbene. RU beslutter fordelingsnøkkel for felles kostnader/inntekter knyttet til
FA.
6. Primære arbeidsområder for FA
a) Initiativ til og oppfølging av effektive og moderne arbeidsredskaper for avlsarbeidet, herunder
utvikling av avlsindekser for bruksegenskaper og helse.
b) På årlig basis evaluere, diskutere og innstille vedrørende behov for justering av og
videreutvikling av avlsindekser

c) Utvikle modeller og regler for datainnsamling og kvalitetssikring av data, og samordne
datainnsamling fra raseklubbene. Raseklubbene har ansvar for kvalitetssikring av egne data.
d) FA skal holde kontakt med relevant fagmiljø for å løse de oppgaver som klubbene beslutter skal
utføres. FA skal søke gode og varige driftsmessige løsninger for oppgavene, og så langt som
mulig påse at det utvikles dokumentasjon av driftsrutiner og grunnlagsmateriell.
e) Helse. FA skal evaluere og utvikle avlsmessige oppgaver innenfor helse, herunder HD og andre
arvelige sykdommer og defekter knyttet til rasene innenfor FKF. Herunder vurdere
registreringsmodeller, kost/nytteforhold samt vurdere nye egenskaper som kan/bør registreres.

Dette mandat er vedtatt i RU-møte 19.januar 2017

