
 

 

 

REFERAT 

Hovedstyremøte nr. 1/16 

Onsdag 20. januar 2016, kl. 17.00 

Radisson Blu Gardermoen 
 

 

Tilstede: 

 Leder   Tom Øystein Martinsen 

 Nestleder  Dag Skarpodde 

 Styremedlemmer Ingvild Svorkmo Espelien  

Petter Elvestad 

Marianne Holmli  

Anne Mette Sletthaug 

Jan Helge Nordby 

Kim Bellamy 

Steinar T Moen (vara for Torunn Sørbye) 

 

Forfall   Torunn Sørbye 

 

 

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, samt Merete Røberg-Larsen 

som referent. 

I tillegg deltok representantskapets ordfører Jan Eyolf Brustad under møtets 

behandling av sak nr. 9-16 og deltok etter avtale også i resten av møtet. 

 

1 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 12/15 – AVHOLDT 09.12.15  
 Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret. 

 

2 – MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR 

 Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

3 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR NOVEMBER 2015 

 Regnskap, balanse og likviditet pr november 2015 ble tatt til orientering. 

 

4 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 

 Handlingsplanen ble gjennomgått og tatt til orientering. 

 

5 – OPPDATERING AV MANDAT FOR NKKS SUNNHETSUTVALG 

 Hovedstyret vedtok forslaget til oppdatert mandat pr. 20.01.16 for Sunnhetsutvalget 

 

6 – OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL NKKS SUNNHETSUTVALG 

 Hovedstyret vedtok at følgende medlemmer oppnevnes i Sunnhetsutvalget fram til 

 01.01.2017: 

 Marte Ottesen (leder), Frode Lingaas, Karin Undall Stormoen, Christian Geelmuyden, 

 Fredrich Birkmar, Tord Erik Lien (ny). 

 Fra HS: Torunn Sørbye.  

 

 



 

 

 

7 – KRAV TIL PRØVERESULTAT FOR REGISTRERING – SØKNAD FRA NORSK 

 SAU OG GEIT. 

  Vedtak: 

a) I tråd med innstilling fra Sunnhetsutvalget vedtok Hovedstyret at ingen raseklubber 

kan stille krav om deltagelse eller godkjent  resultat på prøver eller konkurranser (som 

jaktprøver, gjeterhundprøver, utstilling ol) hos foreldredyr for registrering av valper i 

NKK.  

 

 b) Unntak kan vurderes i helt spesielle tilfeller der prøven  eller testen måler en 

 egenskap som har stor betydning for hundens velferd. I slike tilfeller kan  

 registreringsrestriksjon kun godtas dersom deltagelse på prøven/testen er mulig uten 

 spesiell forberedelse eller trening, slik at det ikke bidrar til å ekskludere hunder fra 

 avlen.  

 

 c) Det innføres ikke krav om godkjent gjeterhundprøve for registrering av valper for 

 rasen border collie. 

 

8 – INNMØNSTRING AV BORDER COLLIE - ETTER SØKNAD FRA NORSK SAU 

 OG GEIT. 

 HS vedtok etter innstilling fra Sunnhetsutvalget at det gjøres et unntak for rasen border 

 collie, og det åpnes for innmønstring av border collie i henhold til definerte 

 gjeteregenskaper.  

 

9 – EVALUERING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET 2015 

 Hovedstyret tok gjennomgangen til etterretning slik at administrasjonen følger opp i 

 forhold til neste RS. 

 

10 – OPPRETTING AV HS-UTVALG REF. RS-PROTOKOLL SAK 1. 

         (UTSENDTE DOKUMENTER SAK 6D)  

 I henhold til RS-vedtak sak nr 1. vedtok Hovedstyret å oppnevne representanter til dette 

 Lovutvalget. Følgende representanter er forspurt og har sagt seg villig: Dag Skarpodde 

 (leder), Anette Jahr, Trine Melheim, Pia Stranderud, Anne Cathrine Frøstrup og 

 Øystein Eikeseth. 

 Utvalget skal sørge for at det for RS- 2015 framlagte forslag sendes ut til forbund og 

 klubber på høring, inkludert de forslag som lovutvalget selv foreslår endret. Utvalget 

 vurderer og innarbeider konsekvensene av de høringssvar  og forslag som flertallet i 

 utvalget mener skal være med. Utvalgets forslag for revisjon av NKKs lover, 

 herunder utvalgets forslag til endringer i regionenes lover  og disiplinærreglement 

 legges fram for behandling i Hovedstyret på møtet i august-2016,  endelig forslag skal 

 behandles på RS-2016. 

 

 

   

11 – RS-REPRESENTANT MENER RS-VEDTAK OM KASTRERING OG 

 DELTAKELSE PÅ KONKURRANSE MÅ KJENNES UGYLDIG. 

 Innsendte protest vedrørende RS-vedtaket om kastrering og deltakelse på konkurranse 

må avvises av Hovedstyret.  

 Hovedstyrets innstilling i sak 6 b på NKK RS 2015 fikk 20.768 stemmer. NKK region 

Buskerud endret sitt opprinnelige forslag og foreslo «Hunder som er kastrert i henhold 



 

 

til dyrevelferdsloven og i samråd med veterinær, kan delta på prøver/ 

aktivitetskonkurranser i NKK.» 

 Protokollen fra NKK RS 2015 er mangelfull på dette punktet. Forslaget fra NKK 

region Buskerud fikk 52.407 stemmer og ble vedtatt av RS. Representantskapsmøtet 

har full rett til å vedta et annet forslag i en sak som allerede står på sakslisten og som 

gjelder de spørsmål som saken omhandler (endringsforslag). Representantskapsmøtet 

har gjort gyldig vedtak. Protesten fra Kirsten Svendsen avvises. 

 

 

12 – NETTVETT I NKK 

 Det skal være stor takhøyde i NKK. Det stiller høye krav til saklighet og balanse i 

 informasjonen og kommunikasjonen der vedtak i RS, forbund, klubber og andre RS 

 valgte organer diskuteres i det offentlige rom, det være seg både i møter, nettsider og 

 sosiale medier. 

 Hovedstyret ønsker ikke å legge lokk på noen som helst form for saklig debatt, men 

 ber om at de som skriver tenker over konsekvensene av sine innlegg, spesielt tanke på 

 hvordan det påvirker eget og andre enkeltpersoners omdømme, og totalt sett for 

 hundesporten. 

 

13 – SAMLING FOR NKKS HOVEDSTYRE 

 Saken utsettes til neste møte. 

  

14 – INFORMASJON FRA MØTET MED NKKS REGIONER. 

 Referat fra møtet ble delt ut og gjennomgås på neste møte. 

 

 

Møtet hevet kl.20.50 

Kommende HS-møter 2016: 

 24.feburar 

 30.mars 

 20.april 

 25.mai 

 22.juni  

 

 

 

 

Tom Øystein Martinsen 

  

Dag Skarpodde                                                                                                          Petter Elvestad 

  

 Ingvild Svorkmo Espelien 

                     

 

 Anne Mette Sletthaug 

 Marianne Holmli 

  

Jan Helge Nordby 

 

Steinar T. Moen Kim Bellamy 



 

 

 


