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Retningslinjer for Avls- og Sundhedsudvalget i Eurasier Klub Danmark.
Eurasier Klub Danmarks Avls- og Sundhedsudvalg er underlagt Eurasier Klub Danmarks
generelle retningslinjer for udvalg samt øvrige relevante retningslinjer. For Avls- og
Sundhedsudvalget gælder desuden følgende:
1. Formål
Udvalget har til formål at fremme opdræt af racetypiske, fysisk og mentalt sunde eurasiere.
Dette gøres bl.a. ved at skabe opmærksomhed om kendsgerninger om racens sundhed og
fysiske og mentale tilstand. Udvalget beskæftiger sig primært med den danske
eurasierpopulation, men samarbejder med udenlandske FCI anerkendte eurasierklubber og
sammenslutninger.
2. Sammensætning
Udvalget består af 3-5 medlemmer og er, så vidt muligt, selvsupplerende. Dog skal EKD’s
bestyrelse godkende sammensætningen af udvalget først.
Udvalget kan konstituere sig med udvalgskoordinator og økonomiansvarlig. Udvalget kan, efter
behov, inddrage øvrige personer til løsning af konkrete arbejdsopgaver.
Det tilstræbes at udvalgets medlemmer repræsenterer en bred kynologisk og
veterinærmedicinsk viden, der gør dem i stand til at varetage udvalgets opgaver på et fagligt
og sagligt grundlag.
3. Ansvarsområder
Udvalget skal holde sig orienteret om eurasieropdræt i ind- og udland og om udviklingen i
racens standard. Udvalgets ansvarsområde omfatter både genetisk betingede lidelser, lidelser
der skyldes hundens pasning og brug samt veterinære aspekter vedrørende opdræt og
hundehold. Udvalget kan indsamle statistisk og genetisk materiale, hvis det skønnes relevant i
forhold til formålsparagraffen.
Udvalget kan bl.a.
-

tage initiativ til større eller mindre undersøgelser indenfor det avls- og
sundhedsmæssige område.
medvirke til udarbejdelse af en avlsstrategi
deltage i nationalt og internationalt samarbejde med andre sundhedsudvalg
medvirke til uddannelse og støtte til opdrættere og medlemmer i EKD
medvirke til udarbejdelse af genpuljer
deltage i sundhedskonferencer

Desuden skal udvalget rådgive og informere bestyrelse samt øvrige medlemmer i avls- og
sundhedsrelaterede spørgsmål, ligesom udvalget afgiver udtalelser vedrørende specifikke avlsog sundhedsmæssige problemstillinger. Udvalget er forpligtet til at sikre sig, at eventuelle
udtalelser er i overensstemmelse med klubbens og DKK’s politikker.
4. Særlige forhold
Medlemmer af Eurasier Klub Danmarks Avls- og Sundhedsudvalg har tavshedspligt. Alle
oplysninger om individuelle hunde og kennelser behandles fortroligt.

Statistisk og genetisk indsamlet materiale præsenteres for klubbens bestyrelse i anonymiseret
form, hvorefter denne tager endelig stilling til eventuel offentliggørelse.
5. Økonomi
Udvalget ansøger bestyrelsen om dækning af omkostninger til fx større undersøgelser, inden
den pågældende aktivitet sættes i gang.
Regnskabet og refusionbilag for ethvert arrangement skal sendes til kassereren seneste 4 uger
efter afholdelse.
6. Øvrigt
Enhver ret, herunder patent-, mønster- og ophavsret til produkter og promotionmateriale af
enhver art, systemer og EDB-programmer mv. der udvikles eller fremstilles under arbejdet i
udvalget, tilhører Eurasier Klub Danmark. Eurasier Klub Danmark har således retten til enhver
udnyttelse af arbejdsresultaterne – alt med respekt af lov om arbejdstagers opfindelser og
anden ufravigelig lovgivning.
Avls- og sundhedsudvalget skal senest 14 dage efter afholdt møde sende referat af dette til
bestyrelsens repræsentant.
Udarbejdet materiale, af væsentlig betydning for klubben, til eksterne samarbejdspartnere (fx
DKK) skal godkendes af bestyrelsen, inden det videreformidles.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 13. november 2010
Bestyrelsen

