REFERAT
fra
Hovedstyremøte nr. 2/15
onsdag den 25. februar 2015, kl. 17.00
på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen
Tilstede:

Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Tom Øystein Martinsen
Dag Skarpodde
Harald Bruflot
Petter Elvestad
Ingvild Svorkmo Espelien
(forlot møtet etter at sak nr. 32 var behandlet)

Marianne Holmli (forlot møtet etter at sak nr. 32 var behandlet)
Per Harald Sivesind
Anne Mette Sletthaug - vara for Torunn Sørbye
Kristin Hammer Aukrust

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, samt Marianne Ono Njøten som referent.
Nyansatt adm.sekr. fra 07.04.15 – Merete Røberg-Larsen – var også tilstede.

21 - REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 1/15 – AVHOLDT 28.01.15
Hovedstyret godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 1/15 – 28.01.15.

22 - MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR.
Orienteringen ble tatt til etterretning.
Hovedstyret ble i tillegg orientert om en personalsak.

23 - HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN
Handlingsplanen ble gjennomgått og tatt til orientering.

24 - REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR. 31. JANUAR 2015
Hovedstyret bemerker med glede at driften nå er over på positive tall og gir administrasjonen ros for dette.
Regnskapet og balanse pr. 31.01.15, samt prognose for NKKs likviditet gjennom
2015 ble tatt til etterretning.

25 - KLAGE PÅ DOMMER – JFR. HS-VEDTAK I SAK NR. 9/15
Hovedstyret vedtok at også klager fra enkeltpersoner på utstillingsdommers oppførsel skal behandles som vedtatt i HS - sak 9/15 - og sendes til en klubb for
vurdering og eventuelt klage til Disiplinærkomiteen (DK) med kopi til NKKs
dommerutdanningskomite (DUK). (Dette er klubbens mulighet til reaksjon utover å
bare beklage hendelser.) DK vurderer og ilegger eventuell disiplinærstraff.
På lik linje med f.eks. NJK, har DUK anledning til selv å sende disiplinærsaker som
de blir orientert om, til DK. DUK skal til enhver tid også gjøre totalvurderinger mht.
autorisasjonssaker, hvor enkeltforhold vil være ett av flere momenter.

26 - NKKS ROVDYRPOLICY – PLAN FOR OPPFØLGING – REF. SAK NR. 7/15
Hovedstyret vedtok følgende hovedmål og delmål for å følge opp vedtak om endret
rovdyrpolicy:

Hovedmål:
NKKs rovdyrpolicy skal følges opp for å
- redusere trusselen mot hund
- bidra til økt hundevelferd.
Basert på fakta skal NKK arbeide aktivt for en rovdyrpolitikk som både ivaretar
redusert trussel mot hund, økt hundevelferd, hundeeiers og andre interesser i
samfunnet.
Delmål:
 Etablere en midlertidig kompetansegruppe for oppfølging av NKKs
rovdyrpolicy. Arbeidsgruppen oppnevnes av Hovedstyret og kan bestå av
representanter fra jakt, sport/brukshund, friluftsliv, familiehund, tjenestehund,
utstilling, administrasjon og Hovedstyret. Representantene bør ha kompetanse
innenfor jus, forvaltning, mediehåndtering mv. Arbeidsgruppen skal gi sitt
innspill innen 1. mai 2015.
 Gjennomgå og gi innspill til hva som skal være NKKs oppgave og engasjement
på området.
 Kartlegge aktuelle samarbeidspartnere samt kontakter i det politiske miljøet.
 Styrke kunnskapen i NKK om rovdyrforvaltning og behovet for å ha en
rovdyrpolitikk i Norge basert spesielt på å redusere trusselen mot hunder og øke
hundevelferden.
Hovedstyret oppnevnte adm.dir. Trine Hage og Ingvild Svorkmo Espelien fra HS,
samt Knut J. Herland og Geir Morten Søgård i arbeidsgruppen.

27 - UTKAST TIL OPPGAVER FOR HOVEDSTYREMEDLEMMER I FASTE KOMITEER OG UTVALG
– REF. SAK NR. 8/15
Hovedstyret vedtok følgende presisering av HS-representantens oppgaver i fht.
NKKs Jakthundkomite og Sportshundkomite:
 HS-representanten skal søke å sikre at særkomiteen treffer vedtak som er konsistente med politikken RS og HS vedtar for organisasjonen.
 HS-representanten skal bidra til at HS er tydelige i sine eventuelle oppdrag til
komiteen, og tilsvarende fra komite til HS.
 HS-representanten har et særskilt ansvar for å medvirke til at særkomiteene/
Sunnhetsutvalget (SU) fatter vedtak som er forenlig med NKKs til enhver tid
økonomiske situasjon.
Mandatet for komiteene justeres i fht. dette. Tilsvarende tas inn i mandatet til
Sunnhetsutvalget ved neste revidering.

28 - OPPNEVNELSE AV HS-MEDLEM I NKKS SPORTSHUNDKOMITE
Hovedstyret oppnevnte Ingvild Svorkmo Espelien som sitt medlem i NKKs
Sportshundkomite.

29 - REOPPNEVNING AV MEDLEMMER I KOMPETANSEGRUPPE ATFERD
Hovedstyret vedtok å legge ned Kompetansegruppe atferd i sin nåværende form og
vedtok at administrasjonen kommer tilbake med et nytt forslag til mandat for
gruppen og sammensetning med økt fokus på hundevelferd.

30 - REAKSJONER – JFR. LOVENES §§ 7-3 OG 7-9 – ANKEORGAN OG PUBLISERING AV
AVGJØRELSER PÅ NKK.NO
Hovedstyret vedtok at Disiplinærkomiteen (DK) og særkomiteene avgjør reaksjoner
mot hund, jfr. NKKs lover § 7-9 og Policymøte 2009 pkt. 6.2.»

Appellutvalget er ankeorgan for disiplinæravgjørelser etter § 7-9 truffet av NKKs
særkomiteer (NKKs Jakthundkomite, NKKs Sportshundkomite) og DK, samt ved
klage over avgjørelser hvor straff etter § 7-9 er ilagt av NKKs administrasjon iht.
særskilt bemyndigelse fra HS.
HS vedtok også, jfr. RS 2013, at et kort sammendrag av enhver avgjørelse tatt av
ulike særkomiteer hva gjelder avgjørelser etter lovenes §7-3 og §7-9 skal utarbeides
av administrasjonen. Når utkastet er godkjent av særkomiteens leder skal avgjørelsen
straks publiseres på nkk.no.

31 - OPPHEVING AV REGISTRERINGSRESTRIKSJONER
- DELEGERING TIL SAMME INSTANS SOM HAR BESLUTNINGSANSVAR FOR Å INNFØRE
RESTRIKSJONEN

Hovedstyret vedtok å delegere ansvar for å oppheve registreringsrestriksjoner til
samme instans som har fått delegert ansvaret for å innføre disse restriksjonene.
En registreringsrestriksjon kan oppheves tidligst 3 år etter at den er innført og kan
kun skje etter godkjenning fra klubbens generalforsamling/årsmøte og søknad fra
klubbens styre.

32 - MULIGHET FOR RASEKLUBBER OG –FORBUND TIL Å SØKE OM INNFØRING AV KRAV OM
KJENT PATELLASTATUS HOS FORELDREDYR FOR REGISTRERING AV VALPEKULL, OG
DELEGERE VEDTAKSMYNDIGHET TIL Å INNFØRE OG OPPHEVE SLIKE KRAV

Hovedstyret vedtok at raseklubber og –forbund får anledning til å søke om innføring
av krav om kjent patellastatus hos foreldredyr for registrering av valpekull.
Sunnhetsutvalget (SU) får delegert ansvar mht. å vedta et slikt krav for den enkelte
rase, etter begrunnet søknad fra raseklubb/-forbund basert på vedtak på
generalforsamling/årsmøte.
Likeledes får SU delegert ansvar til å oppheve et slikt vedtak, etter begrunnet søknad
fra raseklubb/-forbund basert på vedtak på generalforsamling/ årsmøte.

33 – ENDRING I NKKS ETISKE GRUNNREGLER PKT. 5 (DNA-TESTER: FORBUD MOT PARING
BÆRER X BÆRER OG BRUK AV HUNDER MED STATUS «AFFISERT» I AVL)
Hovedstyret vedtok at følgende tekst tilføyes NKKs etiske grunnregler pkt 5:
«Resultater fra DNA-tester for arvelige sykdommer skal først og fremst
brukes for å unngå å avle syke hunder. Ved autosomal recessiv nedarving kan
derfor en bærer kun brukes dersom den pares med en hund som er fri for det
sykdomsfremkallende genet. Funksjonelt friske hunder som er homozygote
for den aktuelle sykdommen (DNA-testresultat affisert) kan bare brukes i avl
etter søknad til NKK om dispensasjon; hunden må i tilfelle pares med en
hund som er fri, slik at det ikke går ut over velferden til avkommene.»
HS presiserte at for å ivareta genetisk variasjon er det viktig ikke å utelukke bærere fra
avl.

ORIENTERINGSSAKER:
34 - STATUS EUROPAVINNERUTSTILLING (EDS 2015)
– ENDRET ANSVARSFORDELING SOM EN KONSEKVENS AV EVALUERING ETTER
DOGS4ALL (GENERALPRØVE)
Orientering om status i arbeidet med EDS 2015 ble gjennomgått på møtet.

35 - INFORMATION AND POLICY FROM THE SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE NORDIC
KENNEL UNION (NKU/VK) REGARDING THE USE OF GENETIC TESTS IN DOG BREEDING
Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

36 – OPPNEVNING AV REPRESENTANT I NKKS JAKTHUNDKOMITE
Hovedstyret tok til orientering at FKFs representant i NKKs Jakthundkomite (NJK)
er Kjell Enberget.

Møtet hevet kl. 21.05.
Referent: Marianne Ono Njøten.
Kommende HS-møter, kl. 17.00, på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen:
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

Anne Mette Sletthaug (vara forTorunn Sørbye)

Kristin Hammer Aukrust

