
 

 

Styremøte 13. mai 2014 

Referat fra styremøte i NAMK tirsdag 13. mai kl.17.00 på Marchè Lier Sør. 

Tilstede: Gøran, Olav Kr., Anita, Unni og Inger (referent). 

 

1.  Styret har justert og sluttbehandlet RAS dokumentet som skal være 

innlevert til NKK innen 1. juni 2014 

 

2. Styret har gjort endringer på NAMK’s Retningslinjer for avl og oppdrett, for å 
tilpasse det til RAS dokumentet. De nye endringene trer i kraft fra 13. mai 2014, 
med en overgangsperiode til 1. august 2014. 

Disse endringer er gjort:  

 5.2 Avlsdyr skal være HD-røntget og avlest FRI før parring, og før         
oppføring på valpelisten.   

5.3 Avlsdyr skal være øyelyst etter fylte 22 måneder med øyestatus kjent, før 
parring. Katarakt er nede i 4%, og styret ser ikke at det er et problem for rasen, 
i den grad vi trodde tidligere. Det viser seg at den type katarakt som Alaskan 
Malamute har, sjelden utvikler seg, og svært få individer har blitt blinde. Der 
det forekommer katarakt så er det blitt påvist innen 2 års alder  

5.4 Minst ett av avlsdyrene skal være gentestet fri for arvelig polynevropati 
før parring. Det er ønskelig at begge avlsdyr skal være gentestet. Der en av 
foreldre har ukjent status eller er bærer av polynevropati, bør kullet 
gentestes for arvelig polynevropati før fylte 2 måneder. Avlsdyr etter to frie 
foreldre regnes som frie. Styret ønsker i utgangspunktet å utrydde 
sykdommen, men ser at det i enkelte tilfeller kan være akseptabelt å avle på en 
bærer av genet. 



 

7.1 Avlsdyr skal være min. 24 måneder på parringstidspunktet. Tisper må ikke 
ha fylt 6 år ved fødsel av sitt første kull. Parring skal ikke finne sted etter at 
tispen har fylt 8 år, dette kan kun fravikes ved tillatelse fra NKK.  

For å stå på NAMK’s valpeliste skal helsesjekk være foretatt, og resultater 
være kjent før parring. 

 

3.  På det forrige styremøtet ble det bestemt at det bør arrangeres en samling 

for distrikskontaktene, for å øke engasjementet og aktiviteter i distriktene. 

Samling for distrikskontaktene blir helgen den 30. og 31. august 2014. Vi 

kommer tilbake med opplysninger om sted for samlingen. 

 

4.  Thorhild Ringerike blir med i sunnhetskomiteen sammen med Anita og 

Anette.   

Inger Kristin Sandanbråten deler materialforvalter jobben sammen med Per 

Johannessen. Der Inger skal ta seg av teknisk utstyr som vekter, bord og stoler. 

Mens Per har ansvaret for salg av klubbeffekter på nett.   

Redaktør Vibeke Lothe blir også adm. på FB sammen med Åsmund Ekroll. 

 

 

 

Neste styremøte blir 10. juni 2014. 

 

 

 

  

 


