Mandat og instruks for fagkomiteene blant
jakthundrasene i NKK.
Generelt:
NKKs Hovedstyre (HS) har delegert oppnevnelsen av fagkomiteer (FK) til det enkelte
jakthundforbund / -klubb, videre er fagkomiteene underlagt NKKs Jakthundkomite (NJK).
Det enkelte forbund/klubb bestemmer selv antall FK i forhold til sine prøvedisipliner, men det
er naturlig å ha en FK for hver prøvekategori.
Det enkelte forbund/klubb beslutter også selv medlemmers krav til kompetanse og
valgperiode/overlapping av medlemmer. Det tilstrebes at det opprettholdes kontinuitet i de
forskjellige FKer.
Komiteene består av 3 medlemmer, (1 leder og 2 medlemmer) forbund/klubb oppnevner FKs
leder.
Vedtak i FK er gyldig om minimum av 2 medlemmene møter. Ved uenighet må vedtak
utsettes til FK er fulltallig. Dersom ett av medlemmene anser seg innhabil i en sak, og de
øvrige i komiteen er enige, skal medlemmet fratre i behandling av saken.
Myndighetsområde:
Fagkomiteene i jakthundsektoren er NKKs faginstans for forhold regulert av felles
jaktprøveregler og de enkelte rasers jaktprøvereglement.
Arbeidsmetode:
FK mottar saker til behandling skriftlig fra NKKs administrasjon v/aktivitetsavdelingen.
Saksforberedelser i administrasjonen gjøres skriftlig etter nedfelte saksbehandlingsprosedyrer.
I saksdokumentene ligger all relevant informasjon. Ved behov kan FK be administrasjonen
om ytterligere innhenting av dokumentasjon i saken.
Komiteen fatter sin beslutning og sender sin innstilling med begrunnelse til administrasjonen.
NJK alternativt Disiplinærkomiteen (DK) stadfester beslutningen. Ut fra prinsippet om at
avgjørelser skal fattes på lavest mulig nivå i NKK -organisasjonen, skal det tungveiende
grunner til for å endre på vedtak besluttet av FK.
Etter vedtaket i NJK/DK informeres alle berørte parter i saken jf administrasjonens
saksbehandlingsprosedyrer.
Saksbehandlingstiden for FK må ikke være over 3 uker etter at sakspapirer er mottatt fra
NKK.
FK skal ta hensyn til den enkelte rasens særtrekk og raseklubbenes signaler om hvordan de
ønsker rasens temperament skal være. Det gjør at tilsynelatende lik oppførsel på en hund kan
vurderes forskjellig av de forskjellige FK og gi forskjellige forføyninger. Innen samme
forbund / klubb oppfordres det imidlertid til at like saker behandles likt. Dette gjøres ved at
NKKs administrasjon fører oversikt over de forskjellige vedtakene for hver FK. Avvik fra
innarbeidede reaksjonsmønster skal begrunnes og rapporteres til NJK.
FK skal imøtekomme de signaler som kommer fra klubber og forbund med raseansvar når det
gjelder straffeutmåling da dette kan være et arbeidsverktøy i avlsarbeidet.

Økonomi:
Det gis ikke økonomisk godtgjørelse til medlemmer i komiteen.
Taushetsplikt:
Medlemmer av FKene er pålagt taushetsplikt i forbindelse med opplysninger som de blir gjort
kjent med via saksdokumenter.

Instruksen er utarbeidet av NJK, NKK og fagkomiteene.
Godkjent på NJKs møte den 15/6-10.

