
 

 

 

Styremøte 02.10.2022  

Til stede: Tor-Håkon Bjørnstad, Lise-Lotte Wulff, Lill Kristin Nilsen, Margunn Horstad, 
Hilde Mathisen, Geir Smeby, Siv Kristin Thomassen, Vibeke Sætherskar, Mette Løland, 
Sandra M Hammersland 

 

Sak 67.22 Saker behandlet på styrechat: Ingen saker behandlet på chat siden forrige 
styremøte. 

Sak 68.22 Helseundersøkelsen: Nestleder redegjør for helseundersøkelsen. 

Enighet om at den offentliggjøres så raskt som mulig.  

Sak 69.22 PRA situasjon: Nestleder redegjør for hvordan PRA situasjon er i Norge i dag. 
PRA kan føre til blindhet.  

Sak 70.22 Gjennomgang av programmet for oppdretterkonferansen.   

Sak 71.22 Avlsrådet om info møte NKK. 

72.22 Evaluering Drammens utstilling med økonomi: mye positive tilbakemeldinger ang. 
utstillingen. Kasserer gikk gjennom økonomien. 

Sak 73.22 RS/RFA. Styreleder redegjør for RS møte og RFA (Raseklubbenes Felles 
Allianse) 

Sak 74.22 Oppdatering regler, lov av Geir og Mette: kort redegjørelse for saksgangen, 
prosessen og jobben er i gang. 

Sak 75.22 Innkommen post. Behandling av epost sendt fra eiere av Ghetto i Sverige. 
Styret kan ikke bistå slik saken står i dag. Styreleder sende epost til eierne. 

Sak 76.22 Eventuelt. 

Styret vedtok å legge fram forslag til vedtak på GF 2023, om å innføre godkjent Herding 
Working Test (HWT) som tilleggskrav for deltakelse i brukshundklassen på nasjonale og 
nordiske utstillinger i Norge. 

Referent: Siv Kristin Thomassen 

  



 

 

 

Styremøte 05.12.2022  

Til stede: Tor-Håkon Bjørnstad, Lise-Lotte Wulff, Lill Kristin Nilsen, Margunn Horstad, 
Hilde Mathisen, Geir Smeby, Siv Kristin Thomassen, Vibeke Sætherskar, Mette Løland, 
Sandra M Hammersland 

 

Sak 77.22 Ingen ting på styrechatten 

Sak 78.22 Evaluering av oppdretterkonferansen: utelukkende positive tilbakemeldinger, 
mye bra organisering og gode foredragsholdere. Bra oppmøte av oppdrettere. 
Gjennomgang av konferansen. 

Sak 79.22 Lover, regler, funksjonsbeskrivelsen og kotyme: Mette og Geir redegjør for 
prosessen og hvor langt de har kommet. Jobber med å tilpasse et skriv som er tilpasset 
avdelingene. 

Sak 80.22 Digital GF: ulike perspektiver på å gjøre GF digitalt, eventuelt bruke NKK sitt 
system med Teams/SmartVote. 

Sak 81.22 Innkommen post. Saken er avklart på vår GF dette år. Svar vil bli sendt pr mail.  

Sak 82.22 Eventuelt: Nestleder redegjør for informasjon til oppdrettere. Høring fra NKK 
ang. avlsverktøy ble vedtatt å sendes ut til oppdrettere for innspill. 

Avlsrådet ønsker hastevedtak om øyenlysing, som ble godtatt. Bakgrunn for 
hastevedtaket er at det er konstatert PRA på en importert hund fra Sverige. 
Hastevedtaket ligger vedlagt referatet 

Referent: Siv Kristin Thomassen  



 

Hastevedtak vedtatt i avlsråd og hovedstyret 5.12.2022 vedrørende PRA (Progressiv 
Retinal Atrofi) sen utviklet. Iverksettes omgående. Sykdommen kan starte allerede i 3-4 
års alder og hundene kan bli helt blinde fra 6-7 års alder og helt frem til 9-10 års alder. 

Norsk Collie Klubb sine Nye Avlsanbefalinger/Krav. 

 
Hunder som har blitt diagnostisert med PRA skal ikke brukes i avl. 

• Foreldre, avkom, helsøsken og halvsøsken til hund med PRA skal ikke brukes i avl 
(fordi dette er kjente bærere eller avkom etter kjente bærere) 
 

• Hunder som har kjent(e) PRA-bærer(e) på begge sider av stamtavlen innen 5 ledd 
skal ikke brukes i avl 
 

• Alle avlsdyr skal ha en øyelysningsattest/ECVO fra norsk øyelyser som er max. 12 
mdr. gammel. Alle avlsdyr skal være øyelyst som voksne første gang, før de går i 
avl 
 

• Avlsdyr som går ut av oppdrett, skal følge vanlige anbefalinger med øyelysning 
ved 1, 4 og 6-7 år 
 

• Unntak for norsk øyelyser/ECVO attest er for de oppdrettere som bor helt 
utilgjengelig for dette i Troms og Finnmark. Svensk øyelysningsattest skal sendes 
inn til NKK og avlsrådet i Norsk Collie Klubb 
 

• Alle collies i Norge anbefales å øyelyst ved 1, 4 og 6-7 år 
 

• De oppdrettere som har valper nå, må øyelyse sine foreldredyr sammen med 
valpene. De oppdrettere som har parret, må også øyelyse foreldredyr senest 
sammen med valpene 
 

Vi ber alle oppdrettere som har disse navn på sine linjer om å følge ekstra godt med: 
Runnerway Atlas m/søsken og bakover 
Be Exclusive’s Midnight Edition m/søsken og bakover 
Brantastigs Glimmer m/søsken og bakover 
Brantastigs Grus m/søsken og bakover 
Hartwell’s Crowd Pleaser m/søsken – pr. i dag er det en kullbror som også har fått 
diagnosen PRA og det en tispe i kullet som har fått valper som vi ikke kjenner status på 
og det er importert en tispe fra kullet til Norge. Listen kan bli oppdatert når vi får mer 
informasjon. Det kjøres prosjekt i Sverige via Svenska Collieklubben og SLU på 5 PRA-
diagnostiserte hunder. 
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