
Utvalgsmøte i avlsutvalget (4/17) 10.08.2017 

 
Til stede (Skype): Inger Sofie Andreassen, Per Arne Nilsen, Ingrid Sponheim (referent) 

og Hege Hasvold 

 

 

3/17 Avlsplanrevidering 

 

Gjennomgang av avlsplan: 

 

Utkastet er gjennomgått og er nå klart til å sendes ut på høring. Det er tidlig i prosessen, men 

avlsutvalget ser det som en stor fordel å få planen tidlig ut på høring slik at lokallagene kan få 

ta del i endringsforslagene før de blir jobbet mer med fra avlsutvalget sin side.  

 

Gjennomgang av vedlegg: 

 

Vedleggene som skal følge avlsplanen som er underordnet del, er nesten klare. De mangler litt 

finpuss o.l. Avlsutvalget vil derfor ettersende disse på høring 1 september. Dette gjelder 

følgende vedlegg: 

- Farger 

- Vekting av konkurranseresultat 

- Genetiske lidelser 

- Avkomsvurdering 

 

 

7/17 Fastsetting av høringsrunde 

 

- Utkastet blir sendt ut til lokallagslederne 16. August.  

- Høringsfrist er 1. Oktober. 

- Vedleggene ettersendes innen 1 september.  

- Utkast og vedlegg sendes ut som PDF-dokumenter. Høringsinnspillene må komme 

som egne dokumenter.  

- Høringsinnspillene skal vise til konkrete kapittel/underkapittel i avlsplanutkastet, og 

dersom det er ønskelig med endringer må det vedlegges endringsframlegg.  

- Høringsinnspillene kan offentliggjøres innad i organisasjonen.  

- Det vedlegges dokumenter som avlsutvalget har benyttet i sitt revisjonsarbeid 

(fagartikler, forskrifter o.l.), samt avlsutvalget sine møtereferater. 

- Høringsinstansene anmodes om å kontakte leder i avlsutvalget ved spørsmål til 

avlsplanutkastet.  

- Høringsinstansene anmodes om å holde en god prosess i sine lokallag, og at de er 

oppmerksomme på at avlsplanrevisjon er en prosess for medlemmer av 

organisasjonen. Medlemsmøter eller diskusjon i lokallagenes lukkede 

facebookgrupper kan være med på å styrke høringsprosessen.  

- Etter høringsfristen vil avlsutvalget gå gjennom høringsinnspillene og ta de med seg i 

omarbeidingen til det dokumentet som legges fram for Landslagets styre.  

 

 

 

Neste møte settes opp etter behov i slutten av august for klargjøring av vedlegg som skal 

sendes ut på høring. 
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