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Retningslinjer for avls- og helserådet 

 
 
 

Avls-og helserådet (heretter kalt AHR) er et arbeids- og rådgivende organ i rase-, helse- og 
avlsspørsmål for vår rase. AHR rapporterer til styret. 
 
AHR skal arbeide innenfor rammen av klubbens lover, vedtatte avls- og helseråd som er besluttet 
av årsmøte eller vedtatt av styret.  
Det presiseres at ansvaret for avl i sin helhet ligger hos den enkelte oppdretter. 
 
Oppnevning: 
NSTKs styre skal årlig oppnevne avlsråd. AHR skal bestå av minimum tre (3) personer, inkl. en (1) 
leder. Det må i tillegg oppnevnes en (1) vararepresentant. Minst en (1) person skal være fra det 
sittende styret. For å ivareta kontinuitet bør ikke hele AHR skiftes ut samtidig.  
Relevant erfaring med rasen må vektlegges ved utnevning av rådet. Medlemmer av AHR bør ha 
gjennomgått NKKs Avlsrådskurs, eller forplikte seg til å gjennomføre et slikt kurs.  
  
AHR har rapporteringsplikt til klubbens styre.  
 
Konstituering og funksjon m.m.: 
På første møte etter oppnevning skal det innen AHR velges: 

• Leder 

• Sekretær 

• Arkivansvarlig. 
Et medlem kan ha flere funksjoner.  
Leder er ansvarlig for innkalling til og utarbeidelse av saksliste til møtene. 
Rådet skal føre referat fra møtene. Referatene skal godkjennes av AHRs medlemmer før de sendes 
til styret. 
 
All innkommen post behandles i AHR-møtene. Alle henvendelser skal besvares.  
Konkrete spørsmål om avl/sykdom/helse skal besvares skriftlig innen 1 måned, og være begrunnet 
så langt det lar seg gjøre. 
 
Alle opplysninger skal behandles konfidensielt av rådets medlemmer. Lekkasjer/misligholdelse av 
taushetsplikten angående sensitive detaljer/opplysninger skal ikke forekomme.  
NSTKs web politikk (nettvett i nstk) skal følges.  
Ved tvil om habilitet innad i AHR, skal dette bringes inn for NSTKs styre for behandling.   
 
All korrespondanse og arkiv som AHR besitter er klubbens eiendom. Alt dette overlates i sin helhet 
til neste AHR når nytt inntrer, eventuelt til styret i NSTK hvis ikke råd er oppnevnt.  
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Målsetning 
AHR skal jobbe for å 

a) beholde shih tzu’ens rasetypiske trekk og egenskaper i henhold til rasestandarden og 
avlsstrategi/RAS. 

b) redusere forekomsten av arvelige defekter og sykdom, og øke kunnskapen om 
sykdommer generelt 

c) øke rasens genetiske variasjon ved å redusere innavlsprosenten 
d) fremme god dyrevelferd som ivaretar hundens fysiske og psykiske helse. 

 
 

Tiltak for å nå målene 
a) Registrere, utarbeide og arkivere opplysninger om rasens helsestatus, utviklingstendenser 

og statistikker 
b) Informere medlemmene om avl, sykdom og helserelaterte situasjoner via klubbens 

medlemsblad, hjemmeside, medlemsmøter, temakvelder og/eller seminarer 
c) Søke samarbeid og råd hos fagpersoner og andre klubber når det er formålstjenelig  
d) Behandle og besvare spørsmål om hunder registrert i NKK eller NKK-godkjente registre 
e) Opparbeide mulig samarbeid med tilsvarende klubber i Norden 
f) Avlsanbefalinger utarbeidet av AHR gjennomgås regelmessig for å fange opp endringer i 

populasjonen 
g) Utføre oppgaver vedtatt på årsmøtet, av styret, eller eventult etter eget initiative etter 

godkjenning av styret 
 
All informasjon ang. hunder og personer skal anonymiseres, men på en slik måte at det er 
dokumenterbart i ettertid. 
 
AHR skal utarbeide Retningslinjer for avl av shih tzu med utgangspunkt i NKKs Etiske grunnregler 
for avl og oppdrett, Avlsstrategi. Dette skal godkjennes av styret. 
AHR skal ved årets slutt skrive årsberetning som sendes styret. 
 
Det sittende AHR og styret i klubben skal i samarbeid på slutten av året evaluere retningslinjer for 
AHR, om dette er mulig å følge, samt at målene nås.  
Eventuell revisjon av retningslinjer for AHR oppdateres normalt hvert andre år i samarbeid med 
styret.   
 
Revisjon av Retningslinjer for AHR skal behandles i påfølgende årsmøte.  
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