Svar til brev mottatt av styret pr.e-post 21.07.2015

Se også vedlagt brev fra Anne Herøy.
Dette er AGN sitt svar på brevet:
Pkt. 1 – Avsnitt i klubbens lover om stemmegivning

Dette ble også informer om under årsmøte. I perioden 2012-2013 når ny lovmal skulle
impliseres har det skjedd en glipp og lovmalen som var satt ble borte både hos AGN og
ikke mulig å hente fra NKK. Dette var da den mye malen skulle innføres. Derfor har den
gamle malen uten forhåndstemmer blitt liggende som er fra 2010. Styret må følge siste
godkjente fra NKK. Styret informerte om dette på årsmøte og årsmøtet ble godkjent.
Styret kommer til å rette dette i år og legge fram den nye lovmalen for godkjenning
årsmøte 2015, de det ble oppdaget for sent i forhold til innsendings datoer 2014.
I NKK sin lovmal kan det nevnes at det står: "[Ønsker klubben å gi medlemmer mulighet
til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt, må dette fremgå av lovene. I så fall må
det i lovene angis et (lavt) maksimalt antall (tak) på fullmakter pr fremmøtt medlem.
Anbefalt antall er ikke mer enn 2 for å unngå at et fåtall medlemmer kan representere
et flertall på møtet].
[Bruk av forhåndsstemmer må være hjemlet i lovene og det må angis hvordan
forhåndsstemmer skal sendes inn. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på
saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er
fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre
innspill/forslag].»
AGN kommer til å forholde seg til dette i årets lov forslag.
Pkt 2 – Måling av AK på utstilling.

Måling av AK er ikke noe som skal påvirke dommeren og heller ikke noe som er ønsket fra
styret at skal påvirke bedøming. Dette er en avgjørelse dommeren selv må ta da de er
godkjent og fagutdannet innen rasen.
Dette er kun til innsamling for RAS, og satt av RAS komiteen. Viser til utsnitt fra RAS:
«Beskrivelse av kortsiktig og langsiktig mål:
Prioritering og strategi for å nå målene
Innhente informasjon om gjennomsnittlig mankehøyde på rasen i Norge.
Klubben bør vurdere å oppfordre dommerne i Norge til å måle AK som blir stilt og notere
dette i kritikkene så vi kan regne ut ett snitt på rasen i Norge.».
Gjennomsnittet av målingene vil bli brukt. Målingene blir lagt i ett excel ark hvor snittet
av de hundene som er målt flere ganger blir gjeldene.
Dette er en måte som er brukt for innsamling av høyde av andre klubber og vært
vellykket. Om flere hunder har flere og forskjellige målinger så vil snittet bli brukt.
Dette gjelder ikke alle utstillinger, men utstillinger som NKK organiserer
(internasjonale). Om dommer på andre utstillinger velger å måle en hund er helt opp til
dommere.

Angående måling i forhold til bruks så er dette en «boks» som blir krysset av, om hunden
er mellom 35-54,9 så havner de i samme boks som er middels i bruks. Så langt vi kan se
er det ingen innsendte resultat som viser hunder som er verken over eller under denne
størrelsen.
Styret finner det vanskelig å kreve at alle med rasen skal kjøpe inn en korrekt målestav.
I tillegg er dommere fagutdannet og trent til å måle når dette fører til så stort sprik så
understøtter det at man ikke bør gjøre det selv.
Målingen vil bli avsluttet 01.01.2017 når ny vurdering av RAS skal gjøres.
Pkt. 3 – Mulighet for diskusjoner på AGN’s sider

Det er fullt mulig å diskutere i andre fora, både i egen blogg, FB side og annet forum. Å
bruke AGN sin side som ett forum krever dessverre at vi også har en administrator som
overvåker. Dette har ikke styret kapasitet til. Styret ser heller ikke at det er mulighet
for å svare selv der da styret skal være enig om saker. Det har også blitt "Holdt mot"
styret når styremedlem har svart som privatpersoner og medlemmer oppfatter dette som
styret svar. På bakgrunn av skille mellom sak og person, og administrator mulighet ikke
er tilstede velger styret å ikke ha dette på egen side.
AGN velger etter dette ønske gjøre siden om til ett Forum som ikke har en administrator
utover fjerne innlegg som ikke har med våre tre raser å gjøre. Siden kommer til å endre
navn til Norsk forum for AK, ACD og Stumpy. Dette er ikke en offisiell side for AGN, men
inntil noen andre overtar administrator rollen så vil en i styret fjerne innlegg som ikke
har innhold som involverer hund eller annet av interesse for rasene eller rapporterte
innlegg fra medlemmer.
Styret svarer ikke på noen spørsmål her, men det er fult mulig for andre å legge ut
diskusjoner og saker. Alle offisielle spørsmål skal gå via mail eller post, og informasjon
fra styret vil gå via en annen side på FB, mail og hjemmeside. Denne siden vil det ikke
være mulig å diskutere på.

