REFERAT
fra
Hovedstyremøte nr. 1/15
onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.00
på Radisson Blue Airport Hotell, Gardermoen

Tilstede:
Leder
Tom Øystein Martinsen
Nestleder
Dag Skarpodde
Styremedlemmer Harald Bruflot
Petter Elvestad
Ingvild Svorkmo Espelien (forlot møte kl. 20.45 etter at sak nr. 9 var behandlet)
Marianne Holmli (forlot møte kl. 20.45 etter at sak nr. 9 var behandlet)
Per Harald Sivesind
Torunn Sørbye
Kristin Hammer Aukrust
Fra NKKs administrasjon møtte adm. dir. Trine Hage, samt Stepanka Horakova som referent.

1 - REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 12/14 – AVHOLDT 10.12.14
Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

2 - REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 13/14 – BEHANDLET PR. E-POST 17.12.14
Referatet ble formalt godkjent av Hovedstyret.

3 - MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM. DIR.
Orienteringen ble tatt til etterretning.

4 - REGNSKAP PR. 30.11.14
Regnskapet pr. 30.11.14 ble tatt til etterretning.

5 - FORELØPIG RESULTAT PR. 31.12.14
Det foreløpige resultat pr. 31.12.14 ble gjennomgått på møtet.
Foreløpig årsregnskap tyder på at NKK vil ende opp på prognosen. Det er knyttet en usikkerhet
ift. inntektene fra Dyreidentitet.

6 - EVALUERING AV DIALOG- OG REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014
Hovedstyret tok gjennomgangen til etterretning og ba administrasjonen følge opp i forhold til
neste RS.
Brevet fra Kirsten Svendsen oversendes Kontrollkomiteen.

7 - HØRING VEDRØRENDE NKKS ROVDYRPOLICY
Hovedstyret vedtok følgende rovdyrpolicy:
NKK skal arbeide for å ivareta interesser til hund og hundeeier. Hundevelferd er styrende.
NKK skal aktivt arbeide for at det fortsatt skal være mulig å ha hund løs i utmark utenfor
båndtvangstiden.
 Naturens mangfold må forvaltes på en slik måte at det fortsatt skal være mulig å drive jakt og
friluftsliv med hund på tradisjonsrik måte også i framtiden.
 Alt levende skal respekteres, og høsting av naturens ressurser må foregå i tråd med
lov/forskrift fra de nasjonale myndigheter på en slik måte at naturens mangfold ivaretas.
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NKK skal være en aktiv påvirker i arbeidet med lover og forskrifter når det gjelder
rovviltforvaltning.
NKK skal aktivt arbeide for å ivareta de lange tradisjonene vi har i Norge med bruk av
jakthunder under utøvelse av jakt, også med løshund.
Administrasjonen framlegger en plan for oppfølging av ny rovdyrpolicy.

8 - HS-MEDLEMMER I FASTE KOMITEER OG UTVALG – DE PRINSIPIELLE FORHOLD
Hovedstyret tok gjennomgangen til etterretning.
Administrasjonen utarbeider en presisering av oppgaver for den HS-utnevnte representanten.

9 - PRESISERING AV TIDLIGERE DELEGERT FULLMAKT TIL NKKS ADMINISTRASJONEN TIL Å
ANMELDE DISIPLINÆRSAKER PÅ VEGNE AV HOVEDSTYRET
Hovedstyret vedtok:
Adm. dir. har fullmakt til å sende saker til DK uten innstilling. Saker som gjelder hendelse
under hundearrangement anmeldes til DK/aktuell særkomite i de tilfeller hendelsen er omtalt i
NKK representantens rapport.
Saker som gjelder hendelse under et hundearrangement fra noen som etter lovene ikke har
anmeldelsesrett (typisk privatpersoner/enkeltmedlemmer), anmeldes ikke til DK/aktuell
særkomité, men sendes til aktuell(e) medlemsklubb/medlemsforbund til orientering og eventuell
videre behandling. Medlemsklubben/forbundet kan da vurdere om de ønsker å anmelde saken.
Klager på øvrige arrangement i NKKs regi eller øvrige hendelser forelegges adm. dir., som
igjen eventuelt avklarer med HS før saken eventuelt oversendes DK.

10 - PLAN FOR DIALOGMØTER
Hovedstyret tok planen til etterretning.

11 – KASTRERTE/STERILISERTE HUNDER (TISPER, HANNHUNDER OG KRYPTORKIDE)
OG DELTAKELSE PÅ PRØVER OG AKTIVITETER

Hovedstyret vedtok at hunder (inkl. kryptorkide) som er sterilisert/kastrert pga.
sykdom eller skader, kan stille på prøve/aktivitetskonkurranse.
Kryptorkide hunder som ikke er kastrert kan stilles på prøve og aktiviteter. Søknad
om å stille på prøve/aktivitet med sterilisert/kastrert hund må sendes NKK sammen
med en veterinærattest som angir grunn for sterilisering/kastrering. Kopi av
søknaden sendes til raseklubben.
Hunder som steriliseres/kastreres etter 1.2.2015 på annet grunnlag tillates ikke å
stille på prøver eller aktivitetskonkurranser. Med unntak av de tilfeller hvor det er
presisert andre regler i det aktuelle regelverk har vedtaket ikke tilbakevirkende
kraft.

12 - OPPNEVNELSE AV REPRESENTANTER TIL NM-ARRANGEMENT 2015
For å synliggjøre viktigheten av tilstedeværelsen også for HS/NKK, så vil en av representantens
oppgaver på disse arrangementene være å ta bilder og skrive en kort sak som kan publiseres på
våre nettsider.
Dersom Hovedstyret ikke kan stille med sin(e) representanter, foreslås det representasjon fra
NKKs administrasjon etter avtale med HS.

13 - REPRESENTASJON I KLUBBJUBILEER 2015
For å synliggjøre viktigheten av tilstedeværelsen også for HS/NKK-regionene, så vil en av
representantens oppgaver på disse arrangementene være å ta bilder og skrive en kort sak som
kan publiseres på våre nettsider.
Dersom Hovedstyret ikke kan stille med sin(e) representanter, foreslås det representasjon fra
angjeldende NKK-region etter avtale.
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14 - REVIDERING AV REGELVERK FOR AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE
Hovedstyret vedtok revideringen av regelverket for autorisasjon av eksteriørdommere.
Regelverket gjelder fra 1. januar 2015.
Hovedstyret ga uttrykk for at språket i regelverket må strammes opp.

15 - NYTT REGELVERK FOR JUNIORHANDLING
Hovedstyret vedtok de foreslåtte regelendringene for juniorhandling. Reglene trer i kraft
umiddelbart.
Hovedstyret ga uttrykk for at språket i regelverket må strammes opp.

ORIENTERINGSSAKER:
16 - PRELIMINÆR TERMINLISTE OVER NKK-UTSTILLINGER I 2017, 2018 OG 2019
Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

17 - TILDELING KONGEPOKAL OG NKK-POKALER
Hovedstyret vedtok å sende saken til særkomiteene til behandling, jmf. vedtak i sak nr. 58/14.

18 - BREV TIL ADM. DIR. MED KOPI TIL BL.A. HOVEDSTYRET VEDRØRENDE FUNKSJONSANALYSE

Hovedstyret tok adm. dir. redegjørelse til etterretning.
19 - REFERAT FRA MØTE I NKUS EUROPASEKSJON, 04.12.14
Referatet ble fremlagt Hovedstyret til orientering.
20 - FLYTTING AV TERMINFESTET UTSTILLING I HARSTAD I 2016
Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Møtet hevet kl. 21.45.
Referent: Stepanka Horakova.
Kommende HS-møter, kl. 17.00, på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen:
Onsdag 25. februar, onsdag 25. mars, onsdag 22. april, onsdag 20. mai og onsdag 17.
juni.

Tom Øystein Martinsen
Harald Bruflot

Petter Elvestad
Dag Skarpodde

Ingvild Svorkmo Espelien

Marianne Holmli
Per Harald Sivesind

Torunn Sørbye

Kristin Hammer Aukrust
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