
Kommissorium for Avls- og Sundhedsudvalget 
1. Udvalget består af minimum 3 medlemmer, der vælges af bestyrelsen.
2. Det ene af udvalgets medlemmer skal være et bestyrelsesmedlem.
3. Ændringer i udvalgets sammensætning kan ske hvert år på første bestyrelsesmøde
efter den ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens konstituering finder sted.
Ændringer i udvalgets sammensætning kan i øvrigt ske ved ændringer i bestyrelsens
sammensætning, der efter bestyrelsens skøn nødvendiggør dette, samt ved frafald blandt
udvalgets medlemmer.
Udvalgets medlemmer bør besidde kompetencer, der gør dem i stand til at vurdere og
behandle sundhedsaspekter hos Rhodesian Ridgeback

4. Udvalgets formål er at holde øje med racens sundhed generelt og udvalget får overdraget opgaver 
fra bestyrelsen, men kan også selv - efter forudgående aftale med bestyrelsen - tage sager op til 
behandling, hvis et behov skønnes.

5. Udvalgets opgaver består i følgende:

• at indhente oplysninger om evt. sundhedsmæssige problemer via læsning af artikler og generel 
overvågning af information og indstille overfor RRK’s bestyrelse forslag til eventuelle handlinger

• at rådgive bestyrelsen i sundhedsspørgsmål, i forbindelse med avlsrestriktioner eller ophævelse af 
disse og i forhold til etiske regler for avl

• at behandle henvendelser fra bestyrelsen og klubbens medlemmer om racens sundhed
(medlemmernes henvendelser sker via bestyrelsens repræsentanter)

• at bistå bestyrelsen i formidling af informationer om Rhodesian Ridgebacks mentale og fysiske 
sundhed

• Avls og sundhedsudvalget modtager klubbens kuld-statistikker
6. Udvalget vælger selv sin formand, der sørger for at indkalde til møder efter behov.
7. Udvalgsmedlemmernes udgifter og andre udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde
dækkes af klubben indenfor en af bestyrelsen angiven beløbsramme, og i øvrigt i
overensstemmelse med klubbens omkostningsinstruks.

8. A&S orienterer om sit arbejdet på klubbens hjemmeside og evt. i RRRidgebacken. Repræsentanten fra 
RRK’s bestyrelse er ansvarlig for formidling til blad- og webredaktør.
Informationerne og orienteringer fra SU indgår i bestyrelsens beretning på klubbens
generalforsamling.

9. Dette kommissorium er vedtaget i klubbens bestyrelse den 20-11-2013


