
Instruks for Hvit Gjeterhundklubbs avlsråd    
 
 
 
Oppnevning  
Styret i Hvit Gjeterhundklubb oppnevner hvert år avlsråd. Rådet skal 
bestå av tre medlemmer som til sammen har meget god 
kompetanse på rasen.  
 
Konstituering og funksjonsdyktighet  
Rådet konstituerer seg selv. Et medlem er leder og ansvarlig for innkalling til møtene. Et 
medlem er rådets sekretær. Det føres protokoll over behandlede saker. Kopi av protokoll 
skal fortløpende sendes til rådets medlemmer og styret i hvit Gjeterhundklubb. Leder er 
ansvarlig for vedtatt budsjett og oppfølgning av dette. Rådet er ansvarlig for arkivering av 
materiell og korrespondanse. På første møte skal medlemmene gjøres kjent med 
taushetsplikt, jfr. lovens § 13. Alle opplysninger skal behandles med varsomhet. Rådet skal 
føre liste over utstyr, bøker, tidsskrifter og annet materiell som er i rådets eie. Listen skal 
oppdateres årlig og kopi sendes til styret. Ved årsskifte skal den som går ut av rådet 
uoppfordret besørge rådets materiell til leder i rådet eller til styret så snart som mulig.  
Med materiell menes all korrespondanse og tilsendt informasjon av betydning for raserådets 
arbeid  
 
Avlsrådets arbeidsfelt  
Avlsrådet er styrets arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål. Rådet skal kun behandle spørsmål 
om avl på hunder som er registrert i Norsk Kennelklubb eller register som er godkjent som 
denne. Ansvaret for avl hviler på oppdretter og hannhundeier. Avlsrådet er kun et 
rådgivende organ i avlsspørsmål. Avlsrådet skal drive et kontinuerlig kontroll og 
evaluering av Hvit Gjeterhundklubbs valpeformidling.  
 
Avlsrådets oppgaver  
Rådet skal være behjelpelig med råd i avlsspørsmål, og bidra til at avl og bruk av hvit 
gjeterhund bidrar til at flest mulig av rasens representanter i kommende generasjoner er:  
 
. Psykisk og fysisk sunne  
. Fri for arvelige defekter  
. Eksteriørmessig akseptable  
. Anvendelige til rasens bruksoppgaver.  
 
En viktig oppgave er å bidra til å bevare og helst øke rasens genetiske variasjon uten å gå på 
bekostning av overnevnte. Avlsrådet skal arrangere rasefremmede tiltak. Avlsrådet skal 
holde kontakt med raseklubber i andre land. Avlsrådet skal bistå raseinformasjon/ 
valpeformidling uten ordinær kontortid. Avlsrådet skal selv forvalte sin egen økonomi. Innen 
1. januar skal rådet gi skriftlig rapport til styret i Hvit Gjeterhundklubb om sin virksomhet i 
det forrige året. Videre skal rådet innen 1.oktober sette opp forslag til budsjett for 2 år fram i 
tid. Eventuelt overskudd på egne arrangementer kan etter styrets godkjenning settes av til 
rasefremmende tiltak.  
 



Valpeliste  
Alle oppdrettere som er medlem av Hvit Gjeterhundklubb, og som ønsker det, kan få sine 
kull oppført på valpelisten. Se egne retningslinjer for denne (kommer i løpet av kort tid)  


