
Referat fra møte i  

NKKs særkomite for utstilling  

nr. 2/16 tirsdag 26. april 2016 

i NKKs lokaler 

 

Til stede:  

Anders Tunold-Hanssen(leder), Johnny Mathisen, Torun Sørbye, Hans Ole 

Stenbro og Eldri Kjørren (ikke sak 4 og sak 7) 

 

Johnny Mathisen meldte seg inhabil i fm sak 9, og deltok ikke i behandlingen av saken. 

Fra administrasjonen møtte avdelingsleder Marianne Ono Njøten som referent. 

 

4 REFERAT FRA MØTE NR. 1/16 8. FEBRUAR 2016 

Særkomiteen godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 1/16 – 8.2.16. 

 

5 KLAGE FRA NEKF VEDRØRENDE NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT 

(NUCH) FOR RASER TILKNYTTET NEKF, sak 4/15 og 2/16 

NKKs særkomite for utstilling fastholder sitt vedtak av 14. desember vedrørende 

oppnåelse av Norsk utstillingschampionat for Norske Elghundklubbers forbund (NEKF) 

sine raser fra 1.1.2016.  

 

Klagen oversendes derfor til Hovedstyret for endelig behandling i hht NKKs 

saksbehandlingsregler § 12.  

 

6 UTSTILLINGER SAMTIDIG MED NKKS UTSTILLINGER 

Saken utsettes til neste møte. 

 

7 KLAGE PÅ RINGSEKRETÆR  

NKKs særkomite for utstilling vedtar at NN avautoriseres som ringsekretær for en periode 

på 1 – ett – år fra dato for vedtak. NN løses også fra sitt verv som oppnevnt medlem i 

NKKs kompetansegruppe for ringsekretæret for tidsrommet 2016 – 2018.  

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i NKKs lover §§ 7-2 punkt c og 7-3 e) på bakgrunn av 

hendelser hvor ringsekretær ikke har opptrådt på en måte som er forenlig med sin rolle og 

brudd på pliktene som ringsekretær. 

 

8 KLAGE – HUND BET PÅ UTSTILLING  

NKKs særkomite for utstilling vedtar at hunden DKO1335/2009 Yoshi-italiano fratas 

retten til å delta på terminfestede arrangementer i 1- ett - år med virkning fra vedtaksdato. 



Vedtaket er fattet med hjemmel i NKKs lover § 7-9 som følge av uønsket atferd hos 

hunden i forbindelse med terminfestet arrangement. 

 

9 RINGSEKRETÆRUTDANNING – ELEVARBEID FARGECACIB 

(Johnny Mathiesen meldte seg inhabil i behandlingen av saken.) 

NKKs særkomite for utstilling opprettholder Autorisasjonsregler for ringsekretærer datert 

1.7.2015 

 

10 ORIENTERINGSSAK – GJENNOMGANG AV MANDATER   

Særkomiteen tar mandatene for DUK og kompetansegruppen for ringsekretærer til 

orientering.  

 

11 FORSLAG OM PRØVEORDNING NASJONAL UTSTILLING TROMS/FINNMARK 

Særkomiteen vedtar ikke å godkjenne nasjonal alle rasers utstilling med stor cert for NKK 

region Troms/Finnmark for 2016, da tiden blir for kort. Særkomiteen vil komme tilbake til 

saken i senere møte når en bredere vurdering av organiseringen av utstillingsvirksomheten 

foreligger. 

 

 


