REFERAT
Hovedstyremøte nr. 06/16
onsdag 22. juni 2016, kl. 17.00
Radisson Blu airport hotel Gardermoen

Tilstede:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Forfall

Tom Øystein Martinsen
Dag Skarpodde
Ingvild Svorkmo Espelien
Petter Elvestad
Anne Mette Sletthaug
Torunn Sørbye
Jan Helge Nordby
Anne Hofmo Bjølgerud (vara for Kim Bellamy)
Marianne Holmli
Kim Bellamy

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

76 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 5/16 – AVHOLDT 25.05.16
Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.
77 – MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.
Hovedstyret vedtok å støtte administrasjonens ønske om å forlenge samarbeidsavtalen med
IPFD/DogWellNet ut 2019.
Hovedstyret ga administrasjonen fullmakt til å støtte Marc Ching sitt arbeid for hundevelferd
i Kina i forbindelse med Yulin festivalen med 5000 Euro. Dette er en videreføring av NKKs
internasjonale arbeid for hundevelferd som ble påbegynt for alvor i fjor. Den nederlandske
kennelklubben har gitt tilsvarende støtte.
78 – REGNSKAP OG BALANSE PR 31.05.16
Regnskap og balanse pr. 31.05.16 ble tatt til orientering.
79 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN
Handlingsplanen ble gjennomgått og tatt til orientering.
Hovedstyret ble orientert om status i arbeidet i Lovutvalget.
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80 – KLAGE FRA NEFK VEDRØRENDE NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT
(N UCH) FOR RASER TILKNYTTET NEKF (sak 73 fra forrige møte)
Hovedstyret vedtok som en prøveordning i 5 år at det innføres følgende endring i
championatreglene for elghundrasene:
For å løse ut utstillingschampionat er alle Certifikat som er oppnådd på eksteriørutstilling
hvilende, inntil hunden har oppnådd Jaktchampionat.
I prøveperioden skal Norske Elghundklubbers forbund (NEKF) gjennomføre nødvendige
registreringer og dokumentere effekten av tiltaket. NEKF skal videre involvere det
øvrige jakthundmiljøet i de erfaringene og den kunnskapen som opparbeides gjennom
prøveperioden.
For målsetningen med prøveordningen refereres det til RAS-dokumentene for
elghundrasene. Det forutsettes at det ikke gjøres andre endringer i championatreglene i
prøveperioden. Ordningen gjelder fra 01.09.2016
81 – LOVER FOR LØRENSKOG HUNDEKLUBB
Hovedstyret vedtok å godkjenne de fremlagte lover for Lørenskog Hundeklubb.
82 – SØKNAD OM OPPTAK SOM MEDLEMSKLUBB I NKK OG OVERTAKELSE AV
RASEFORVALTNING AV RASEN WHIPPET
Tidligere har en historisk årelang praksis vært at det er det miljøet som har ønsket
uttreden som har hatt innflytelse. I vedtak 31/16 økte HS kravet til prosess forut for en
eventuell uttreden:
1. Etter at saken har vært behandlet på årsmøtet hvor alternative
organisasjonsendringer internt, lovendringer e.l. er vurdert, står det de
aktuelle medlemmene fritt å vurdere dannelse av egen raseklubb.
2. Det skal vektlegges de spesielle behov og nye ønsker etablering av en
egen raseklubb kan medføre og at mulighetene for at oppslutningen av
engasjerte nye medlemmer som kan drive en ny raseklubb også med
aktiviteter og arrangementer er tilstrekkelig i årene framover.
3. Etter at stiftelsesmøtet med valg av tillitsvalgte i den nye raseklubben er
gjennomført og nye lover for klubben er vedtatt i samsvar med NKKs
lovmal, kan klubben søke NKK om opptak som egen medlemsklubb.
4. I tillegg til protokoll fra stiftelsesmøtet og vedtatte lover, skal det
vedlegges en oppdatert medlemsliste i den nye raseklubben på minimum
50 medlemmer over 15 år.
5. Søknad om opptak som ny medlemsklubb blir avgjort av NKK etter at
søknaden av NKK er sendt på høring til aktuelle andre klubber og
berørte organisasjonsledd.
Whippetklubbens dokumentasjon viser at kravet er oppfylt.
Norsk Whippetklubb opptas som medlemsklubb i NKK og gis forvaltningsansvaret for
rasen whippet. Medlemskapet gjelder fra 1.1.2017
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83 – REGISTRERING AV LANGHÅREDE COLLIER FØDT I KULL AV COLLIE
KORTHÅR
Hovedstyret vedtok at langhårede collier skal registreres som collie langhår uten
avlsbegrensninger, uavhengig av om de fødes i kull etter korthårede eller langhårede
foreldre. HS-vedtak 222 fra 2007 oppheves. Vedtaket innføres med umiddelbar virkning, og
det åpnes for at avlsbegrensninger for hunder registrert i henhold til tidligere vedtak kan
endres.
84 – NKKS KOMMENTARER OG INNSPILL TIL ST.MELD 18 (2015-2016):
FRILUFTSLIV SOM KILDE TIL HELSE OG LIVSKVALITET
Hovedstyret gir honnør for administrasjonens arbeid og innspill med merknader til
Stortingsmelding 18(2015-2016): «Friluftsliv som kilde til helse og livskvalitet.» Økt aksept
og anerkjennelse av betydningen hund og hundehold har for folkehelsen, samt at hundeeiere
som gruppe vektlegges og tas større hensyn til av politikere, er viktig.
Se link: NKKs innspill og kommentar til Stortingsmelding 18 (2015-2016)
http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske_dokumenter/MerknadtilStortingsmelding.pdf
85 – NKKS NETTSIDER
Hovedstyret vedtok iht administrasjonens innstilling å gå over til CoreTreks plattform, for
bedre å kunne dekke organisasjonens uttalte ønsker og behov når det gjelder
informasjonsarkitektur, brukervennlighet og søkbarhet på NKKs nettsider.
86 – MANDAT ARBEIDSGRUPPE FOR KORTSNUTEDE RASER
Hovedstyret vedtok å nedsette en norsk arbeidsgruppe for kortsnutede raser.
Hovedformålet med arbeidsgruppen er å bedre helsetilstanden og velferden for de
kortsnutede rasene. Raseklubbene oppnevner selv sine medlemmer innen 15.august
2016. Mandat for gruppen vil bli behandlet av Hovedstyret pr mail i påfølgende
uke.
87 – NKKs KJØPEKONTRAKT – ORIENTERINGSSAK.
Revidering av NKKs kjøpeavtale
Etter henvendelse fra Forbrukerrådet har NKK blitt gjort oppmerksom på at
enkelte punkter i kjøpeavtalen skaper høyt konfliktnivå.
I revideringen ønsker NKK å tydeliggjøre og sikre oppdretters rett til få tilbake
solgt hund i de tilfeller hvor kjøper får hele kjøpesummen tilbakebetalt. Dette ved
å presisere at dersom kjøper krever hele kjøpesummen refundert, må kjøper – hvis
selger forlanger det, levere hunden tilbake til selger. Forbrukerrådets tilrådning
går imot dette, men NKK ønsker allikevel å gjennomføre dette for å styrke
oppdretters rett til å ta tilbake hunden i slike tilfeller.
NKK jobber for å øke hund og eiers rettsvern men pr i dag regnes kjøp av hund
som forbrukerkjøp. Når det gjelder utarbeidelse av NKKs kjøpeavtale så må NKK
forholde seg til forbrukerkjøpsloven.En eventuell endring i NKKs kjøpsavtale
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som avviker fra dagens forbrukerkjøpslov må reguleres i en eventuell lovendring.
NKK jobber kontinuerlig for å sikre hund og hundeeieres rettssikkerhet, og en
revidering av lovverket når det gjelder kjøp/salg av hund vil også måtte være et
resultat av dette.
Hovedstyret tok saken til orientering.
88 – ÅRSRAPPORTEN FOR 2015|
Hovedstyret tok fremlagt utkast til Årsrapport til orientering.
89 – NORDISKE UTSTILLINGER OG NYTT NORDISK UTSTILLINGSCHAMPIONAT –
TIL HØRING. SAK FERDIG BEHANDLET PR MAIL 15.JUNI 2016
Hovedstyret vedtok at saken sendes på høring.

Møtet hevet: Kl. 20.35
Kommende Hovedstyremøter for 2016 berammet til:
07.september
28.september
19.oktober
4.november
14.desember

Tom Øystein Martinsen

Dag Skarpodde

Petter Elvestad

Ingvild Svorkmo Espelien

Anne Mette Sletthaug
Torunn Sørbye

Jan Helge Nordby

Anne Hofmo Bjølgerud
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