
Referat frå møte i Borzoiutvalget
Dato: 12.01.20211
Klokkeslett  start: 19:30
Sted: Teams
Tilstede: Asta Slapø, Katja Eggers, Anita Lilleengen, Maria
Sellgren, Jørgen Sellgren, Tone Kristine Berger, Kat Gade

Møtet sin agenda: 
• Generalforsamling
• Årsberetning/Regnskap for 2020
• Helseundersøkelse
• Mynden
• Historikk - permer
• Årets borzoi kunngjøring
• Opne referat
• Andre tema

Generalforsamling
Valpemedlemsskap - 
Det blir tatt  opp eit ønske om at oppdrett ere som rekrutt erer valpekjøpere til raseklubben kanskje
kunne fått  rabatt ert medlemskap det fyrste året. Dett e blir sett  meir på og BU vil starte jobben 
med eit forslag som kan leggest fram på neste generalforsamling.

Holtervest - 
BU har vært i dialog med andre som bruker dett e verktøyet oftee, for å få informasjon om kordan 
dei gjer det rundt eigerskap og utleige av holtervester. BU diskuterer om det blir kjøpt inn ein 
sånn vest, er der muligheit for å få sånne resultat registrert offiisielt i DogWeb og eventuelt kva 
som må til for å få til dett e. 
Ett er litt  diskusjon rundt tema blei det bestemt at det ikkje er ønske frå BU om å kjøpe inn 
holtervest no. Det skal heller oppfordres til å utføre denne sjekken hos kvalifisert veterinær og om
mulig sende resultat inn til forskningsprosjektet som foregår i USA.

DM - 
Det har tidligere vært ønske av BU om å kreve kjent DM-status på avlsdyr. I fyrste omgang 
ønsker BU at DM-status registreres i DogWeb. Dett e blir det informert om at BU ikkje treng å ta 
opp på generalforsamling for å få til. Men at det skal sendes offiisielt ønske om dett e til NMK, 
som vil ta det videre til NKK.
Dett e vil BU gjere.

Årsberetning/Regnskap for 2020
Regnskap skal bli oppsummert og lagt til på slutt en av årsberetning som er klar for godkjenning i 
utvalget.

Helseundersøkelse
Det blir foreslått  at ein ny og forenkla helseundersøkelse blir sendt ut snarest mulig so det er 
muligheit for å vurdere om svara kan brukast i nye RAS.
Dett e blir jobba videre med.



Mynden
Innholdforslag til neste Mynden - 
Årsberetning
Årets borzoi kunngjøring
Artikkel?
Nevne opne referat i lederen
Stafett pinnen
Fyrste gong på LC innlegg?
Nett butikk reklame
10 på topp

Historikk –   permer  
BU jobber videre med prosjektet å få permene digitalisert. 

Årets borzoi kunngjøring
Det blei på grunn av dårlig kommunikasjon innad i BU litt  surr rundt annonseringa av årets 
utstillingsborzoi. BU ønsker å gjere dett e bedre i framtida.

Andre tema
BU ønsker å få samle folk til å ta kartleggende DNA prøver av borzoi. Det trengst ca 30 hunder 
for å få ei vurdering av genpoolen. Dett e skal undersøkest nærmere.

BU ønsker å innføre minstekrav på utstilling for avlshunder. Kva dett e skal være skal BU vurdere 
meir framover.

Årets avlshund kåring er noko BU ønsker å få til å avholde. Dett e blir jobbet med framover.

Møte avsluttaa: 21:50

Neste møte er satta til 11.02.20211 – kl 19:30

Maria Sellgren
Sekretær


