Norsk Kennel Klub
Hundeeiernes Organisasjon

Sak nr.:

PROTOKOLL
fra
Hovedstyremøte nr. 10 /13
holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 11. desember 2013, kl. 17.30.
*********
Tilstede:

Leder
Styremedlemmer

-

Siv Sandø
Harald Bruflot
Marianne Holmli
Jan Eyolf Brustad (vara for Terje Lindstrøm)
Tom Øystein Martinsen
Per Harald Sivesind
Torunn Sørbye
Elisabeth Jangås

Forfall:

Nestleder

-

Dag Skarpodde
(vara Ingvild Svorkmo Espelien kunne ikke møtte))

Adm.dir Trine Hage deltok i møtet. Marianne Ono Njøten (sak 212-227, 229-240) og Mette Johansen
(sak 212-230, 237 og 240) var til stede deler av møtet.
Hovedstyrets leder – Siv Sandø – åpnet møtet med å ønske NKKs nye adm.dir. Trine Hage og de nye
HS-medlemmene Tom Øystein Martinsen og Per Harald Sivesind velkommen.

Protokollert:
UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 8/13 – AVHOLDT 17.10.13:

212

Hovedstyret (HS) godkjente protokollen fra HS-møte nr. 8/13.

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 9/13 – AVHOLDT 08.11.13:

213

HS godkjente protokollen fra HS-møte nr. 9/13.

FELLESBESTEMMELSER FOR JAKTPRØVER
– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN ETTER AT SAKEN ER BEHANDLET
PR. E-POST:
HS vedtok det fremlagte forslag med justeringer av 11,11.13 for jakthundsektoren, dvs.
alle de prøvetyper som er omtalt i mandat for NJK med ikrafttredelse fra 1.1. 2014.
Det forutsettes
a) pkt. 1.2.8 rettes til «NKKs til enhver tid gjeldende antidopingregler skal følges»
b) at det i pkt. 7.1. fremgår at «For å kunne bli autorisert, kreves det hovedmedlemskap i
en av NKKs medlemsklubber»
Det videre ansvaret for eventuelle nye endringer eller tillegg til "Fellesbestemmelser for
jaktprøver" delegeres fra Hovedstyret til NJK.
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Bakgrunn:
HS har vurdert og behandlet fellesbestemmelsene i prøveregelverk i NKK-systemet siste
året i sak nr. 213/12, sak nr. 70/13 og sak nr. 140/13.
HS besluttet i møte nr. 9/13, sak nr. 210/13. at det skulle lages egen mal for fellesbestemmelser for jakthundprøvene. Malen er behandlet og vedtatt av HS pr. e-post.

REGNSKAP FOR OKTOBER
– NOTAT FRA REGNSKAPS- OG REGISTRERINGSAVD. V/ HILDE E. BJERKE:

215

HS tok det fremlagte regnskap for oktober til orientering.
HS vedtok videre at kommentarene som gis til regnskapet skal fokusere på tallfesting av
avvikene.

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL NKKS LANDSLAG
– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN
(REF. SAK NR. 204 - UTSATT FRA FORRIGE MØTE):

216

HS vedtok de reviderte retningslinjer for støtte til landslag.
Retningslinjene er like for ulike grener og skal praktiseres i henhold til dette med en fast
ramme for støtte pr. deltaker.
Bakgrunn:
HS har tidligere fastsatt retningslinjer for dekning av utgifter ved representasjon på NKKs
landslag (HS-møte nr. V/08, sak nr. 160/08).
NKK Region Buskerud fremmet forslag om økt støtte til RS 2012, men trakk saken og
henstilte til at HS vurderer en økning.
Administrasjonen (Adm.) har utarbeidet forslag til reviderte retningslinjer sett i sammenheng med budsjettprosessen for 2014.

REGISTRERING AV HUNDER HVOR KRAV TIL FORELDREDYR IKKE ER OPPFYLT DELEGERING AV FULLMAKT TIL HELSEAVD. – NOTAT FRA HELSEAVD. V/ ASTRID INDREBØ
(REF. SAK NR. 206 – UTSATT FRA FORRIGE MØTE):

217

HS besluttet at helseavd. gis fullmakt til å gi dispensasjon fra krav om kjent status hos
foreldredyr mht til screeningundersøkelser (HD, AD, andre røntgendiagnoser, øyelysning,
DNA-status og eventuelle andre krav) for registrering av valper. Videre delegeres til
samme avdeling fullmakt til å kunne gi dispensasjon fra NKKs Etiske grunnregler for avl
og oppdrett, også i tilfeller der det ikke er spesifikt angitt i reglene at det er mulig å søke
om dispensasjon, samt oppheving av avlssperre på faglig grunnlag. Slike dispensasjoner
skal være dokumentert fra helseavdelingen og HS skal være orientert.
Bakgrunn:
HS har tidligere bestilt at administrasjonen foreslår oppgaver/områder som kan delegeres
til adm. eller komiteer/KG. Flere oppgaver er nå delegert til helseavd. og til Sunnhetsutvalget. Det dukker imidlertid stadig opp nye saker som ligger tett inntil det som HS
tidligere har delegert, men som ikke helt dekkes av tidligere vedtak. Det foreslås derfor en
mer generell ordlyd i fullmakten som delegeres til helseavd.

EVALUERING AV FORBEREDELSER OG GJENNOMFØRING AV REPRESENTANTSKAPSMØTE (RS) 2013 – NOTAT FRA ADMINISTRASJONEN (ADM.) V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

218

Saken ble utsatt til behandling i HS-møte 29.01.14.

OPPFØLGING AV VEDTAK PÅ RS 2013 - NOTAT FRA ADM. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:
HS vedtok, å foreta en gjennomgang av hva NKK skal levere til hvem i tråd med prinsippene om delegering til miljøene og at NKK skal ivareta fellesoppgaver. Dette ses i
sammenheng med arbeidet med NKKs strategi for IT.satsingen. Saken sendes deretter på
høring i organisasjonen.
HS vedtok en kartlegging av ressursbruk knyttet til oppgaveområder. Kartleggingen skal
være representative i hele året. Den gjennomføres i en tidsbegrenset periode slik at HS får
resultatene fremlagt i møte i mars 2014.
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RS-sakene knyttet til bortfall av stor-cert, nye titler og endringer i championatbestemmelser skal innføres fra 1.1.2015, og konsekvenser mv. behandles nærmere av HS i løpet av
1 halvår 2014.
Vedtak om endring i NKKs lover knyttet til reaksjon mot hund oversendes NKKs
lovkomite for behandling og realitetsbehandling ved RS 2014.
Øvrige vedtak på RS håndteres av HS og adm.
Bakgrunn:
NKKs 52. ordinære representantskapsmøte ble avholdt 9.11.2013.
I flere av sakene som var til behandling ble det fattet vedtak på bakgrunn av forslag fra RS.
Det er behov for en gjennomgang i HS for videre oppfølging og håndtering av vedtakene.

REPRESENTANTSKAPSMØTE OG DIALOGMØTE I 2014
– NOTAT FRA ADM. V/ MARIANNE ONO NJØTEN OG METTE JOHANSEN:

220

HS vedtok forslag 1 i notatet, som ble at
Dialogmøtet avholdes lørdag 08.11.14 fra kl. 10.00 – 14.00.
Representantskapsmøtet avholdes fra kl. 15.00 – 18.00 og fortsetter søndag (9/11) fra kl.
10.00 til man er ferdig med møtet.

FASTSETTELSE AV HS-MØTER FØRSTE HALVÅR 2014
– NOTAT FRA ADM. V/ MARIANNE ONO NJØTEN OG METTE JOHANSEN:

221

HS vedtok følgende møtedatoer 1. halvår 2014:
 Fredag 17. og lørdag 18. januar
- HS’ strategimøte på Quality Airport Hotel med møtestart kl. 17.30 fredag og avslutning ca. kl. 17.00 lørdag med varamedlemmene og NKKs avdelingsledere
 Onsdag 29. januar (1. ordinære HS-møte) kl. 17.30
 Onsdag 26. februar, kl. 17.30
 Onsdag 26. mars, kl. 17.30
 Tirsdag 29. april
- heldagsmøte med varamedlemmene og NKKs avdelingsledere, kl. 10.00
 Onsdag 21. mai, kl. 17.30

OPPNEVNING AV KOMITEER OG UTVALG FOR 2014:

222

Notat fra aktivitetsavd. v/ Janne Gregersen:
HS vedtok følgende komiteoppnevnelser for 2014 og 2015:
Kompetansegruppe for agility
Jon G. Olsen (leder), Marianne Mowé (FCI-repr.), Gondola Guttormsen, Roger
Abrahamsen, Simon A. Noel, Thomas Thiesen og Anette Mjøen
Kompetansegruppe for lydighet
Liv McDowll (leder), Per Eigil Gylland (FCI-repr.), Jan Odd-Geir Sørmarken, Arild
Eriksen, Hans Arne Marthinussen, Hilde Ulvatne Martinsen og Finn Terje Skyrud
Kompetansegruppe for RIK
Ivan Jenssen (leder og FCI-repr.), Karl-Otto Ojola, Geir Flønes, Ronny Vestli, Trond Eigil
Groth, Rolf Evensen og Cathrine Stenmo
Kompetansegruppe for bruks- og kåringsprøver
Ellinor Antonsen (leder), Inger Østlie, Ronny Lauten, Ingar Oliversen, Cecilie Stenbro,
Agneta Dalbakk og Elisabeth Østbakken
Kompetansegruppe for mentaltester
Runar Oudmayer (leder), Ola Valan, Johnny Johnsen og Sverre Kirkemo
I tillegg skal det senere oppnevnes en person til
Kompetansegruppe for ringsekretærer
Johnny Mathisen (leder), Marianne Wold og Bente Karlsen
Dommerutdannelseskomiteen (DUK)
Leif-Herman Wilberg (leder), Per Iversen, Marianne Holmli, Petter Steen og Anne Livø
Buvik

222.1

(Marianne Holmli forlot møtet under oppnevnelsen av komiteen.)
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Utstillingskomiteen
Inger Kristiansen (leder), Rune Lysgård, Inger Dahle og Stig Arne Kjellevold
I tillegg skal det oppnevnes en person til, fortrinnsvis fra jakthundsektoren
Når det gjelder Vinnergallakomiteen, vedtok HS at komiteen nedlegges.
For fremtiden skal komitemedlemmene oppnevnes med 2 års funksjonstid. Halvparten
velges hvert år for å sikre kontinuitet i komiteene.
Adm. ble bedt om å foreta fordelingen og forespørre medlemmene som ønskes oppnevnt
for 2 år.
Notat fra adm. v/ Mette Johansen:
HS vedtok å utsette oppnevning av NKKs komite for hedersbevisninger til de av
komiteens leder er forespurt.
Notat fra helseavd. v/ Astrid Indrebø:
HS vedtok at Torunn Sørbye oppnevnes som HS-representant i NKKs Sunnhetsutvalg
(SU) etter at Anne Berntzen gikk ut av HS på årets RS-møte.

FELLESBESTEMMELSER FOR PRØVER, UNNTATT JAKTPRØVER
– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

222.2

222.3

223

HS vedtok det fremlagte utkastet til reviderte fellesbestemmelser. De nye fellesbestemmelsene gjøres gjeldende for alle prøvekategorier innen prøve- og brukshundsektoren
unntatt jakthundprøver fra 01.01.14.
Bakgrunn:
HS har vurdert og behandlet fellesbestemmelsene i regelverk i NKK-systemet siste året i
sak nr. 213/12, sak nr. 70/13 og sak nr. 140/13. I tråd med HS’ bestilling ble høringssvarene sendt til Jakthundkomiteen(NJK) og Kompetansegruppene(KG) etter fristen for å
arbeide fram et felles utkast. Svarfrist var 21/ oktober.
HS besluttet i sak nr. 210/13 at det skulle lages egen mal for fellesbestemmelser for
jakthundprøvene. Fellesbestemmelser i regelverk for øvrige prøvegrener legges i denne
saken frem til HS for behandling.

NORSK BOXERKLUBBS FORSLAG OM INNFØRING AV TITLER FOR AVLSHUNDER – SOM/DOM
– NOTAT FRA AKTIVITETSAVD. V/ JANNE GREGERSEN
(REF. SAK NR. 203 - UTSATT FRA FORRIGE MØTE):
224
Saken ble utsatt til HS-møte 29.01.14.

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL DOMMERKONFERANSER M.V.
– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN
(REF. SAK NR. 205 – UTSATT FRA FORRIGE MØTE):

225

HS vedtok de reviderte retningslinjer for støtte til raseklubber som avholder eksteriørdommerkonferanser.
HS vedtok at egenandel for deltakelse på alle dommerkonferanser i regi av NKK sentralt
settes til kr. 900,- og at dette tas inn i retningslinjene.
Bakgrunn:
HS har tidligere fastsatt retningslinjer både for tilskudd til dommerkonferanser/-seminarer
(HS-møte nr. VII/08, sak nr. 214/08). Retningslinjene synes i hovedsak lite kjent og lite
brukt, og er i de siste årene ikke tatt særlig høyde for i budsjettene.

KRYSNINGSPROSJEKT – NORSK LUNDEHUND – NOTAT FRA HELSEAVD. V/ ASTRID INDREBØ:
HS besluttet at det åpens for innkrysning av inntil 3 utvalgte raser i norsk lundehund.
Krysninghundene registreres med X foran registreringsnummeret. Før slike paringer kan
foretas og hunder X-registreres, må det foreligge en nøye begrunnet søknad med en
kvalitetskontrollert dokumentasjon fra Norsk Lundehundklubb til NKK v/helseavd.
Det utarbeides en sjekkliste for dokumentasjon av det som er mulig å skaffe tilveie. Xregistrerte hunder kan kun pares med renraset lundehund. Hunder kan X-registreres
gjennom flere generasjoner, slik raseklubben ønsker. Etter søknad fra NLH kan stamboka
åpnes slik at X-registrerte hunder eller avkom etter disse registreres på ordinær måte.
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Bakgrunn:
Genetiske studier av norsk lundehund viser at rasen har svært liten genetisk variasjon (ref
Frode Lingaas, Forskningsforum 2012; studier med >150.000 genetiske markører). Dette
har naturlig nok sammenheng med at rasen var nær ved utryddelse tidlig på 60-tallet, men
ble bygget opp igjen av et svært lite antall beslektede individer. Fra et helsemessig synspunkt er det svært positivt at raseklubben nå ønsker å foreta en kontrollert innkrysning av
andre raser. Klubben har gjennom en lang rekke år gjort et utmerket arbeid med rasen,
men for å videreføre dette arbeidet er det nødvendig å øke rasens genetiske variasjon.
Ettersom NKK har forvaltningsansvaret for de norske hunderasene, er det nødvendig at
NKKs administrasjon har et hovedansvar for å påse at all nødvendig informasjon om
hunder som krysses inn samt krysningshundene er kvalitetssikret, samt å bistå klubben i
dette arbeidet.

PARING AV TISPE MED TO HANHUNDER – NOTAT FRA HELSEAVD. V/ ASTRID INDREBØ:

227

HS vedtok Sunnhetsutvalgets (SU) innstilling om at det gis en generell tillatelse til at en
tispe kan pares med to hannhunder på samme løpetid. Før valpene kan registreres må det
utføres en avstamningskontroll som inkluderer alle valpene, mor og de potensielle fedrene;
alle hundene må være ID-merket senest på prøvetakingstidspunktet. Resultatet fra avstamningskontrollen må være utvetydig. Valper kan kun registreres dersom det med
sikkerhet kan fastslås hvem som far til valpen. Oppdretter må selv dekke alle utgifter i forbindelse med prøvetaking og analyse.
Bakgrunn:
I både Finska Kennelklubben (FKK) og Dansk Kennel Klub (DKK) er det tillatt å pare en
tispe med to hannhunder på samme løpetid med de forutsetninger som er angitt i innstillingen. NKK har hatt forespørsler om det samme. Vi har forespurt FKK som har hatt
denne ordningen i flere år om deres erfaring, og fått tilbakemelding om at den er utelukkende positiv. Vedtaket hadde ingen innvendinger, og vedtaket var enstemmig.

NYTT MEDLEM I NKKS ANKEPANEL FOR DISPENSASJON VED BRUDD PÅ NKKS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT – NOTAT FRA HELSEAVD. V/ ASTRID INDREBØ:
228
Marianne Ono Njøten ble oppnevnt for 2 år som nytt medlem i NKKs Ankepanel for
dispensasjoner og brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett.
Torunn Sørbye og Astrid Indrebø ble reoppnevnt for 2 år.
(Marianne Ono Njøten forlot møtet under behandling av denne saken.)
Bakgrunn:
I protokollen fra Policy- og Hovedstyremøte 27.08.12, står følgende i protokollen under
sak 139/12:
«Adm. oppnevner en gruppe bestående av to personer fra regnskaps- og registreringsavd.
og to personer fra helseavdelingen, som håndterer søknader om dispensasjon fra NKKs
Etiske grunnregler for avl og oppdrett samt brudd på disse reglene.
Det oppnevnes et Ankepanel bestående av 3 personer, hvorav et av medlemmene
oppnevnes blant HS-medlemmer. Følgende komitémedlemmer ble oppnevnt foreløpig fram
til RS 2012: Espen Engh, Torunn Sørbye og Astrid Indrebø.
Saker som vil kunne medføre disiplinære reaksjoner oversendes til Disiplinærkomiteen.»
Espen Engh ber i e-post 15.10.13 om at HS oppnevner et nytt medlem til denne komiteen
som erstatter han.
Marianne Ono Njøten er forespurt og har takket ja til å sitte i panelet.

INTERNASJONALT SHOW CHAMPIONAT (C.I.E)
– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

229

Saken ble utsatt i påvente av offisielt dokument fra FCI og vil bli behandlet av HS når den
foreligger.

NKKS ANTIDOPINGSREGLEMENT – NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD:
NKKs antidopingreglement inkludert Forbuds- og karenstidsliste ble vedtatt.
Forbuds- og karenstidslista og lista over tilstander der det kan gis/ ikke kan gis dispensasjon kan senere oppdateres/justeres av NKKs administrasjon i samråd med relevante fag-
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kompetanse. Teksten om «faking» (juks med hundens utseende på eksteriørutstilling)
settes inn i NKKs utstillingsregler, slik at dagens punkt 3.8 erstattes av denne teksten samt
en henvisning til Antidopingreglementet.
Bakgrunn:
Et fungerende antidopingreglement for NKK har vært et behov i lengre tid.
Helseavd. har utarbeidet det foreliggende reglementet i samarbeid med akt. avd. og en faggruppe med ressurspersoner, med kompetanse innenfor ulike aspekter ved antidopingarbeid.

ORIENTERINGSSAKER:
STATUS IT – NOTAT FRA IT-AVD. V/ TORBJØRN DYBDAHL
(REF. SAK NR. 207 – UTSATT FRA FORRIGE MØTE):

231

HS tok orienteringen til etterretning.

HØRING – STRATEGI FOR IT-SATSNING I NKK
– NOTAT FRA ADMINISTRASJONEN V/ MARIANNE ONO NJØTEN
(REF. SAK NR. 208 – UTSATT FRA FORRIGE MØTE):

232

HS ble orientert om utsendt høring om strategi for IT-satsning i NKK med høringsfrist til
02.01.14.

AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE
– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ ANJA G. CORNELIUSSEN, SAMT NYTT NOTAT
(REF. SAK NR. 209 – UTSATT FRA FORRIGE MØTE):

233

HS tok orienteringen om følgende eksteriørdommerautorisasjoner til etterretning:
Per Kristian Andersen for shih tzu, bolognese og malteser, Anne Livø Buvik for blodhund, cavalier king charles spaniel, otterhund og blue and tan coonhound, Freddy
Christensen for rottweiler og welsh corgi, cardigang og pembroke, Børge Espeland for
lapsk vallhund, svensk lapphund og norsk elghund sort, Åge Gjetnes for faraohund,
Arnstein Hagen for rhodesian ridgeback, Rune Lysgaard for berner sennehund, grand
danois, pyreneerhund og sankt bernhardshund, kort- og langh., Britt Nyberg for japansk
spisshund og chow chow, Per Harald Nymark for australian shepherd, pyreneisk
gjeterhund, pyreneisk gjeterhund med korth. hode og australsk kelpie, Vibeke Paulsen for
amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, welsh springer spaniel og engelsk springer
spaniel, Jan Roger Sauge for portugisisk vannhund og Petter Steen for norsk buhund og
bouvier des flandres.
Videre er følgende gruppedommere autorisert:
Anne Livø Buvik for gruppe 6, Lisbeth Campbell for gruppe 3 og Kari Granaas Hansen
for gruppe 10.

REFERAT FRA MØTE I SUNNHETSUTVALGET, AVHOLDT 30.10.13:

234

HS tok referatet fra møtet i Sunnhetsutvalget til etterretning.

REFERAT FRA NKU/AU-MØTE, AVHOLDT 08.10.13, INKLUDERT TORUNN SØRBYES
ORIENTERING:

235

HS tok referatet og Torunn Sørbyes orientering til etterretning.

SØKNAD OM GODKJENNING AV NY RASE – LANCASHIRE HEELER
– ORIENTERINGSNOTAT FRA AKT.AVD. V/ LISA ROHRHIRSCH:
HS tok saken til etterretning.
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TILLEGGSSAKER:
STATUSRAPPORT INTENSIVERT IT-SATSING FRA LEDER I STYRINGSGRUPPA OG
NOTAT FRA ADM. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

237

HS vedtok at Tom Øystein Martinsen fortsetter i styringsgruppen for IT-satsingsprosjektet, også etter at han nå er valgt inn som styremedlem i HS. Tom Øystein Martinsen
representerer regionene i styringsgruppen og han er selv innstilt på å fortsette.
Trine Hage, i rollen som administrerende direktør, går inn i styringsgruppen og overtar
etter Marianne Ono Njøten.
HS besluttet at Marianne Ono Njøten fortsetter å delta i styringsgruppen med forslags- og
talerett, men uten stemmerett, i en periode fram til etter at Strategidokumentet er vedtatt
eller så lenge adm.dir. anser det formålstjenlig for å sikre kontinuitet.
Bakgrunn:
Leder for styringsgruppa intensivert IT-satsing legger i notat av 02.12.13 frem status mv.
for HS.

ENDRING AV MANDAT FOR NKKS JAKTHUNDKOMITE M.V.
– NOTAT FRA ADM. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

238

HS vedtok endringer i mandat for NKKs Jakthundkomite (NJK) i tråd med vedtak i RS
2013. Nytt mandat gjøres gjeldende fra 01.01.14.
Oversikt over utestengte hunder finnes oppdatert på NKKs hjemmesider, og videreføres i
sin nåværende form.
Oversikt over medlemmer som er ilagt aktivitetsforbud, registreringsforbud eller ekskludert fra klubb/forbund har vært sendt ut til klubber og forbund, men er ikke egnet for
offentlig publisering.
HS delegerer til adm. å finne egnet form på hvordan slike reaksjoner skal publiseres.
Oversikten utarbeides og ajourføres løpende med utgangspunkt for reaksjoner gjeldende
fra 01.01.14.
Appellutvalgets opprettholdelser av vedtak er omtalt i AUs årsrapport som publiseres på
nkk.no.
Bakgrunn:
På RS 2013 ble det vedtatt at alle brudd på jaktprøvereglene skal kunne behandles av eller
i regi av NJK. HS ble pålagt å endre NJKs mandat. Videre ble det vedtatt publisering av
reaksjoner mot person og hund på NKKs hjemmesider.

OPPNEVNING AV HS-MEDLEMMER I KOMITEER:

239

HS vedtok at Marianne Holmli fortsetter som HS-representant i NKKs jakthundkomite og
at Tom Øystein Martinsen overtar vervet som kontaktperson mellom HS og NKKregionene fra dags dato etter Terje Lindstrøm.

Møtet hevet kl. 20.00.
Referent:

Trine Hage / Mette Johansen

Kommende HS-møte i 2014:
 HS’ strategimøte på Quality Airport Hotel
– med start fredag 17//1, kl.. 17.30, og avslutning lørdag 18/1, ca. kl. 17.00, med varamedlemmene og NKKs avdelingsledere
 Onsdag 29. januar (1. ordinære HS-møte) kl. 17.30
 Onsdag 26. februar, kl. 17.30
 Onsdag 26. mars, kl. 17.30
 Tirsdag 29. april
- heldagsmøte med varamedlemmene og NKKs avdelingsledere, kl. 10.00
 Onsdag 21. mai, kl. 17.30
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Norsk Kennel Klub
Hundeeiernes Organisasjon

Sak nr.:
Siv Sandø

Harald Bruflot

Marianne Holmli

Jan Eyolf Brustad (vara for Terje Lindstrøm)

Tom Øystein Martinsen

Per Harald Sivesind

Torunn Sørbye

Elisabeth Jangås
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