REFERAT
Hovedstyremøte nr. 7/15
tirsdag den 7.juli 2015, kl. 14.00
Møtet ble avholdt som telefonmøte.
Tilstede:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Forfall:
Styremedlemmer

Tom Øystein Martinsen
Dag Skarpodde
Torunn Sørbye
Petter Elvestad
Harald Bruflot
Marianne Holmli
Dagny Wangensteen
Per Harald Sivesind
Anne Mette Sletthaug – vara for Ingvild Espelien
Svorkmo
Ingvild Espelien Svorkmo

Fra NKKs administrasjon deltok adm.dir. Trine Hage, samt Merete Røberg-Larsen
som referent.
Øystein Eikeseth deltok i sak 111/15
Marianne Ono Njøten deltok i sak 112/15
110 – Referat fra hovedstyremøte nr. 6/15 avholdt 23.06.15
Vedtak: Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.
111 – AU-SAK 2015/14 – BEGJÆRING OM ETTERGIVELSE OG INNHENTING AV UTTALELSE
FRA LOVKOMITEEN.
Hovedstyret har behandlet AUs avgjørelse i AU sak 2015/14 i
Hovedstyremøte 23.06-2015. Saken ble da tatt til orientering.
Henvendelsen av 30/6-15 fra advokat på vegne av domfelte med begjæring
om ettergivelse av ilagt straff og innhenting av uttalelse fra Lovkomiteen ble
behandlet av Hovedstyret i møte 07.07.2015 i sak 111/2015.
Hovedstyret vedtok å fastholde AUs avgjørelse.

Utelukkelsen medfører:
• Domfelte kan ikke melde på hund til arrangement uansett hvem som er
registrert som eier.
• Domfelte kan ikke melde på hund eid alene til arrangement, uansett hvem
som utfører dette.
• Heller ikke kan hund meldes på til arrangement som før 09.06.2015 var eid
av flere i fellesskap, før domfelte har trådt ut av eierskapet.
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• Domfelte kan ikke føre hund til bedømmelse på arrangement, uansett
eierforhold, eller henvende seg til arrangør eller dennes funksjonær i
spørsmål som angår hunden eller gjennomføringen av bedømmelsen.
Hovedstyret har ikke behov for å innhente uttalelse fra Lovkomiteen.
Petter Elvestad og Dagny Wangensteen erklærte seg inhabile og deltok ikke
i behandlingen av saken.

112 – BREV TIL NKK FRA FCI ASIA PASIFIC SECTION
Hovedstyret diskuterte mulige konsekvenser av eventuelle straffereaksjoner.
Hovedstyret fastholder sitt vedtak av 23.6-15 og vedtok å sende følgende svar til FCIs
advokat:
Norsk Kennel Klub viser til brev av 2.juli 2015 hvor FCI varsler mulige
straffereaksjoner overfor NKK pga vårt engasjement for hunders velferd.
Under den kinesiske kennel klubbens (CKU) presentasjon av sin søknad som vertsland
for WDS2019 på General Assembly, tilbakeholdt CKU informasjon knyttet til de
oppsiktsvekkende og sjokkerende forholdene for hvordan hunder blir holdt, samt de
torturmetoder som blir benyttet i forbindelse med avliving. Omfanget av dette ble først
kjent for NKK etter General Assembly når Yulin festivalen fikk internasjonale medias
oppmerksomhet.
NKK vil også presisere at 33 av 68 stemmer ikke defineres som et stort flertall av
stemmene, slik det ble skrevet i FCIs offentliggjøring datert 26.juni 2015.
NKK vil alltid respektere kulturelle forskjeller, men kan ikke akseptere den totalt
fraværende respekten knyttet til hundevelferd i Kina. Dette står også i sterk kontrast til
FCIs formål, definert i statuttenes artikkel 2 : FCIs formål er å fremme og støtte
hundevelferd verden over.
I overensstemmelse med FCIs statutter artikkel 9 c, så er medlemmer og
samarbeidspartnere forpliktet til :«..opptre i samsvar med disse bestemmelser….sørge
for at de ikke er motstridende til de lover som gjelder i de berørte land». Vi erklærer
herved at behandlingen av hunder i Kina bryter med samtlige norske lover knyttet til
hunders velferd.
En hel hundeverden har protestert mot den uverdige behandlingen av hunder i Kina.
NKK har alene mottatt mer enn 300.000 støtteerklæringer i etterkant av vårt utspill
vedrørende avholdelse av WDS i Kina 2019. Vi legger til grunn at FCI og andre kennel
klubber må ha registrert det store internasjonale engasjementet knyttet til saken.
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NKK anerkjenner det arbeidet CKU og FCIs Asia/Pasific-seksjonen legger ned for å
bedre hundevelferden i Kina, imidlertid anser ikke NKK dette som tilstrekkelig. Krav
om velferd for hunder må etableres og innarbeides i Kinesiske lover. Og som vi har vært
inne på i tidligere korrespondanse anses det som ødeleggende for FCI og FCIs
medlemsland å tilsynelatende akseptere denne grusomheten mot hunder nettopp ved å
tildele WDS 2019 til Kina.
I brev fra FCIs advokat datert 2. juli varsles NKK om mulige straffereaksjoner pga vårt
engasjement for hundens velferd, dersom vi ikke offentlig trekker tilbake våre
synspunkter.
Vi vil herved informere om at NKK ikke akter å trekke tilbake vårt standpunkt i denne
saken. Det er vår oppfatning at det ikke vil gavne hundevelferd dersom straffereaksjoner
ilegges NKK. Nettopp ved å stå fast på vårt standpunkt mener vi i NKK at vi er lojale
mot FCI’s statutter: … «å fremme hundevelferd verden over….»
Vi er forpliktet overfor våre medlemmer, vårt formål, FCIs statutter og sist men ikke
minst overfor hundens velferd.
Møtet hevet kl.: 1550
Referent: Merete Røberg-Larsen
Kommende HS-møter:
19. august
29. september – heldagsmøte Bryn
14. oktober
6. november
9. desember

Tom Øystein Martinsen
Harald Bruflot

Dag Skarpodde

Petter Elvestad

Anne Mette Sletthaug
Marianne Holmli

Per Harald Sivesind
Torunn Sørbye

Dagny Wangensteen
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