Ekstraordinært skype bestyrelsesmøde den 16.6.19 kl. 12.00 – 14.00
Tilstede: Louise Roer, Kate Palmquist, Anne Marie Vanderhoef, Sannie Ransby og Bibi Lindschouw
Referent: Marianne Gramstrup
Afbud/inhabil: Susanne Dannaher
Dagsorden
1. Behandling af skriftlig henvendelse fra medlemmer af Islandsk Fårehundeklub vedr. parring
foretaget mellem tæve med A-hofter samt hanhund med D-hofter – se bilag.
Louise har forespurgt DKK. DKK vil stambogsføre hundene efter kuldet og ikke stille spørgsmålstegn ved
selve parringen. Det vil de gøre hvis hanhunden med D hofter bliver brugt i avl igen.
Louise har derudover taget kontakt til avlsudvalget. Herfra oplyses det at avl og opdræt påhviler
opdrætteren. Det er dog ikke avlsudvalgets opfattelse, at der er nogen saglig begrundelse for valg af denne
hanhund. Avlsudvalget tilkendegiver, at det er op til bestyrelsen hvordan vi vil forholde os til det etiske i
denne sag.
Bestyrelsen skal tage stilling til det etiske i dette og ikke avl og opdræt. Herunder det at have rollen som
tillidsvalgt i klubben.
Klubben anbefaler, at der ved parringer bruges hunde A -B -C hofter. Opdrætter går i den konkrete sag
imod klubbens anbefalinger, og herunder også at hun ikke optræder etisk set i lyset af at være tillidsvalgt i
klubben. Bestyrelsen misbilliger derfor denne parring og handling, da der ligeledes ej heller er øjenlyst,
mentalbeskrevet og hyrdebeskrevet. Dertil er hanhunden diskvalificeret ved en udstilling på grund af
temperament.
Det aftales, at der laves et skriftlig svar til de der har sendt skrivelsen samt opdrætter om at bestyrelsen i
denne sag ser, at der er handlet uetisk i denne sag i forhold til de samlede avlsanbefalinger. Derefter
lægges referatet fra dette møde på hjemmesiden.
Derudover drøftes det hvordan der generelt kan skabes et fokus på avl men også tillidsvalgte i klubbens etik
Dette kan eksempelvis ske i samarbejde med avlsudvalget at udfærdige artikel til bladet. Dette så der
generelt kommer fokus på vigtigheden af avlsanbefalingerne, og hvorfor det er vigtigt for racen.
Bibi og Anne Marie vil gerne have ført til referat, at de ikke er enige i at der ikke skal ske en mere officiel
udmelding til alle medlemmer – eksempelvis via et facebook opslag. Bibi og Anne Marie vil ligeledes have
ført til referat, at de mener at opdrætter burde trække sig fra bestyrelsen.

