
Teamsmøte mellom ASLO NGK og styret / avlsråd i NESK    07. 06. 2022   kl. 1900 

 

Deltakere: 

Jonny Åsheim  Styret NESK 

Dag Kleven  Styret NESK 

Sofie Ottesen  AR NESK 

Arne Hovde  AR NESK 

Geir M Søgård  ASLO 

Arild Dahl  ASLO 

Pål Anders Wang ASLO 

Bjørnar Boneng  ASLO 

Thomas Tollefsen Styret NGK 

Frode Lingaas  NMBU 

 

Leder i ASLO Geir Morten Søgård ønsket alle velkommen til møte. Deretter presenterte alle 

deltakerne seg selv. 

Videre redegjorde Geir Morten kort om hva gjort fra oppstarten sommeren 2021 og frem til i dag og 

hvilke forventninger vi har til det videre samarbeidet med NESK. Mandatet som ASLO fikk av styret i 

NGK handlet kun om å skaffe tilveie penger. I den fasen vi er i nå, sammen med NESK, må vi revidere 

og bli enige om et nytt mandat. 

Jonny Åsheim ønsker å involvere NESK styret slik at det kan gjøres en jobb for å undersøke at det blir 

forsket på riktige sykdommer. 

Frode Lingaas redegjorde for de sykdommer det pr. nå er aktuelt å innlemme i forskningsprosjektet, 

nemlig atopi, hypoterose og kloløsning.  Han ga oss samtidig en faglig innføring i metodikken og de 

utfordringer dette innebærer, Men også de synergier og fordeler det er å være to raseklubber med 

nært beslektede raser. 

Dag Kleven pekte på de utfordringer offentligøringen av fremtidige diagnoser ville skape og det var 

stor enighet om at dette måtte diskuteres grundig når den tid kom. 

Arild Dahl pekte på at først må vi samle inn penger (noe som snart er i boks), så må vi samle inn data 

og til slutt får vi sammen utarbeide politikken. 

Det var enighet om at gruppen utarbeidet en felles uttalelse til sine medlemmer. Pål Anders Wang 

fikk i oppgave å skrive et forslag for så og oversende det til NESK. Det var enighet om at vi sammen 

klarer å navngi gruppen slik at SLO (kloløsning) ble tonet ned og at vi kan signalisere samarbeid og 

felles bestrebelser for en bedre helse på våre to raser. 
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