REFERAT
Hovedstyremøte nr. 04/16
Fredag 29. april 2016, kl. 12.30
Quality airport hotel Gardermoen
Tilstede:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Tom Øystein Martinsen
Dag Skarpodde
Ingvild Svorkmo Espelien
Petter Elvestad
Marianne Holmli
Anne Mette Sletthaug
Torunn Sørbye
Kim Bellamy
Jan Helge Nordby (forlot møtet når sak 59 var ferdig
behandlet)

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, samt Merete Røberg-Larsen som
referent.
I tillegg deltok etter avtale Marianne Ono Njøten samt Kristin Aukrust under møtet.
51 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 3/16 – AVHOLDT 30.03.16
Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.
52 – MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.
53 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITT PR 31.03.16
Regnskap, Balanse og likviditet pr 31.03.16 ble tatt til orientering.
Hovedstyret ble orientert om at det ved en systemfeil ble utbetalt medlemskontingent
2x til medlemsklubber og forbund, henholdsvis 24.02.16 og 14.03.16.
Administrasjonen følger opp for de klubber og forbund som har behov for ytterligere
dokumentasjon eller orientering knyttet til dette.
54 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2016
Handlingsplanen ble gjennomgått og tatt til orientering.
Hovedstyret ble orientert ved Dag Skarpodde, leder av lovutvalget, vedr. utsendt
høring utarbeidet av lovutvalget. Hovedstyret ble orientert om endringer i
Hovedstyrets opprinnelige forslag. Hovedstyret godkjente de endringer som er gjort.
55 – FORSLAG TIL REGLER FOR MEDIEKOMMUNIKASJON PÅ JAKTPRØVER
FRA FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND
En av NKKs kjerneverdier er åpenhet.
Regler for mediekommunikasjon på jaktprøver kan håndteres innenfor dagens
fellesbestemmelser over ulike prøveregelverk. Eventuelle endringer eller behov for
klargjøring av felles regler, vil berøre både jakt, sport og utstilling og må ved
behov behandles i en bredere sammenheng og for alle særkomiteer.
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56 – IT-KOSTNAD VED BRUK AV ELEKTRONISK PÅMELDING I NKKS
SYSTEMER
Hovedstyret vedtok å opprettholde nivået på IT avgiften knyttet til bruk av elektronisk
påmelding til prøver og aktiviteter i NKKs systemer med 6,5 %.
Det legges til rette i DogWeb Arra for at prøvearrangører kan ta ut deler av innbetalt
påmeldingsavgift før prøven er ferdig, på lik linje med hva som er mulig på
utstillinger.
57 – ARBEIDSGRUPPE FOR HELSE/VELFERD HOS KORTSNUTEDE RASER PÅ
NASJONALT OG NORDISK NIVÅ
Hovedstyret fastholder sitt vedtak i sak 20/2016, men ønsker å komme med følgende
presisering:
En intensivert satsning på kortsnutede hunderaser bør omfatte:
 FCI kontaktes for dialog med rasenes hjemland (eventuelt England direkte, som
har ansvar for flere av de aktuelle rasene) med tanke på:
o Krysningsprosjekt for å endre anatomien på utsatte raser samtidig som
man unngår å innsnevre den genetiske basen
o Omfattende revisjon av rasestandarder for hunder med beskrivelser som
disponerer for sykdom/nedsatt funksjon
o Revisjon av rasestandarder for raser som er i faresonen for å få kortere
og kortere snuter, eller som ligger helt på grensen for det som er
helseskadelig (snute:skalle = 1:2).
 NKK starter opp en frivillig ordning der eiere kan rapportere inn at hans/hennes
hund er operert for pusteproblemer, dette registreres i DogWeb. Brev med
informasjon om operert hund kan eventuelt også sendes raseklubb og/eller
oppdretter
 Egenerklæring fra eier(e) av kullets mor og far, på at mor og far ikke er operert
for pusteproblemer/problemer i luftveiene, for registrering av kull
 Ta blide av alle utstilte hunder av aktuelle raser på utstilling (hodebilde i profil)
Raseklubber tilsluttet NKK har selv raseansevaret for sine raser. Ansvar for rasen
betyr at forhold som rasestandard, avlskriterier, registreringskriterier og helse er et
raseklubbansvar delegert av NKK. NKK har det overordnede raseansvaret for alle
raser.
Til en ny arbeidsgruppe for helse/velferd hos kortsnutede hunderaser på nasjonalt og
nordisk plan oppnevner Hovedstyret Christine Sonberg, Norsk Mopsklubb og
veterinær Kristin Wear Prestrud, Helse- og registreringsavdelingen.
I tillegg etableres en norsk arbeidsgruppe med flere deltakere fra de aktuelle
raseklubbene og NKKs administrasjon. Arbeidsgruppen nedsettes av Hovedstyret etter
forslag fra raseklubbene.
58 – BREV TIL STYRET I FUGLEHUNDEN
Hovedstyret vedtok å sende et brev til styret i Fuglehunden AS, med NKKs
oppfatning om redaktørens rolle og bladets ensidige fokus på kun en disiplinærsak i
NKK. Brevet til styret i Fuglehunden AS er behandlet og godkjent av Hovedstyret
som e-post i perioden mellom HS-møte 3/2016 og 4/2016.
Hovedstyret tar svaret fra styret i Fuglehunden AS av 14.04.2016 til etterretning
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59 – EVALUERING AV DIALOGMØTER 2016
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning. Erfaringer fra dialogmøtene 2016
hensyntas ved vurdering og eventuelt planlegging av neste års dialogmøter.
60 – UTREDNING FRA LOVKOMITEEN – VEDR TAUSHETSPLIKT.
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

Møtet hevet: 18.30
Kommende Hovedstyremøter berammet til:
25.mai 2016
22.juni 2016

Tom Øystein Martinsen

Dag Skarpodde

Petter Elvestad

Ingvild Svorkmo Espelien

Anne Mette Sletthaug
Marianne Holmli

Jan Helge Nordby

Torunn Sørbye

Kim Bellamy

Side 3 av 3

