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Referat 

Hovedstyremøte nr. 2/17 

onsdag 01. mars 2017, kl. 17.00 

NKKs lokaler, Nils Hansens vei 20, Bryn 
 

 

Tilstede: 

 Leder    Tom Øystein Martinsen 

 Styremedlemmer  Dag Skarpodde 

 Anne Mette Sletthaug 

Petter Elvestad  

Marianne Holmli 

Jan Helge Nordby 

Jørn Presterudstuen 

Wenche Skogli 

Kim Bellamy  

 

 

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

 

20 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 1/17 – AVHOLDT 01.02.17 

 Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret. 

 

21 – MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR 

Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

22 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITT PR JANUAR 2017 

 Regnskap, balanse og likviditet pr Januar 2017 ble tatt til orientering. 

 

23 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2017 – 2019 

 Status i arbeidet i forhold til handlingsplanen ble gjennomgått og tatt til orientering. 

 

24 –UTREDNING AV NKKS HUSLEIEKONTRAKT  

 Saken vil komme tilbake til Hovedstyret til et senere møte. 

 

25 – REF.HOVEDSTYRESAK 3/17 – MVA, VIDERE ORIENTERING OM SAKEN.  

 Hovedstyret tok administrasjonens orientering til etterretning. Hovedstyret støtter 

 konklusjonene i notatet og forutsetter at administrasjonen informere regionene og 

 anmoder om at de tilknytter seg kompetanse for å vurdere eventuelle problemstillinger 

 knyttet til mva håndtering fremover. 

 

26 – DIALOGMØTER 2017  

 Tidspunkt og rammer for dialogmøter i 2017 blir fastsatt og orientert om senere. 
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27 – KLUBBJUBILEER 2017   

 Hovedstyret vedtok at ved jubileer 25 år, 50 år, 75 år og større runde tall vil HS stille 

 med representant der det er mulig, evt angjeldende region. Til de øvrige jubileer vil 

 NKKs  administrasjon sende en gratulasjon. Systemet baserer seg på at 

 klubben/forbundet selv rapporterer til NKK om forestående jubileum 

 Dersom Hovedstyret ikke kan stille med sin(e) representanter, foreslås det 

 representasjon fra angjeldende NKK-region etter avtale. Systemet baserer seg på at 

 klubben/forbundet selv rapporterer til NKK om forestående jubileum. 

 For å synliggjøre viktigheten av tilstedeværelsen også for HS/NKK-region så bør 

 representantenes oppgaver på disse arrangementene være å overbringe hilsen fra NKK, 

 samt ta bilder og skrive en kort sak som kan publiseres på våre nettsider. 

 

28 – NM-ARRANGEMENTER I 2017  

 Dersom Hovedstyret ikke kan stille med sin(e) representanter, forslås det 

 representasjon fra NKKs administrasjon etter avtale med Hovedstyret. 

 

29 – HENVENDELSE FRA ERIK ENGELAND V/SPORTSHUNDKOMITEEN 

 IFHT  MANDATETS REGLER OM OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL 

 KOMITEEN 

 NKKs Hovedstyre vedtok at NKKs Sportshundkomites mandat endres slik at også 

 RIK og mentaltester har fast plass med stemmerett i komiteen. Endringen trer i kraft 

 umiddelbart.  

 

30 – KRYSNING AV VARIANTER ETTER FCI-VEDTAK 

 Hovedstyret tok orienteringen fra administrasjonen til etterretning, og vedtok at 

 administrasjonen fortsetter sitt arbeide i overensstemmelse med det framlagte notatet. 

 Raseklubbenes ønske om krysning av varianter skal i så stor grad som mulig 

 etterkommes. Beslutningsansvaret delegeres til administrasjonen.  Dersom ulike 

 varianter av en rase representeres av ulike klubber, bør ønsket fra den klubben som er 

 positiv til krysning prioriteres.  

 

 Det er viktig at administrasjonen fortsetter å legge stor vekt på å informere klubbene 

 om at hensikten med å tillate krysninger av varianter er å åpne en dør som gir den 

 enkelte oppdretter mulighet til å kunne velge; ingen oppdretter har plikt til å foreta 

 slike kombinasjoner.  

 

31 – GODKJENNING AV LOVER FOR KONGSBERG HUNDEKLUBB 

 Hovedstyret vedtok å godkjenne lovene for Kongsberg Hundeklubb under forutsetning 

 av at anførte endringer gjennomføres. 

 

32 – BLODHUNDKLUBBEN 

 Hovedstyret vedtok at raseforvaltningen av blodhund overføres til Norsk Bassetklubb, 

 som også blir ny raseklubb for blodhund. Eventuelle midler fra Blodhundklubben 
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 overføres til Norsk Bassetklubb, alt avhengig av at årsmøtet i Bassetklubben vedtar 

 å overta raseforvaltningen av blodhund. 

 

 Wenche Skogli erklærte seg inhabil og deltok ikke under behandling av saken. 

 

33 – HØRINGSSVAR TIL MATTILSYNET – ENDRING AV FORSKRIFT OM 

 BEKJEMPELSE AV DYRESYKDOMMER   

 Hovedstyret tok administrasjonens høringssvar til Mattilsynet vedr ny 

 dyrehelseforskrift til orientering.  

 

34 – NYE RASER 2017- RAT TERRIER OG AMERICAN HAIRLESS TERRIER 

 Hovedstyret vedtok å ta informasjonen til orientering. Inntil videre så blir dommere 

 direkteautorisert sammen med raser som naturlig ligner og har samme standard. 

 

35 – OPPFØLGING AV HS SAK 8/17 

 Oppfølging til sak 8/17, vedrørende Norsk arbeidsgruppe for kortsnutede hunderaser:  

 

 I henhold til innstilling i rapporten fra Norsk arbeidsgruppe for kortsnutede 

 hunderaser, vedtok Hovedstyret at arbeidsgruppa fortsetter sitt arbeid. 

 Arbeidsgruppa skal fungere som et forum for erfaringsutveksling, diskusjon, 

 samarbeid og kunnskapsformidling mellom de ulike raseklubbene, administrasjonen 

 og øvrige kompetansepersoner gruppen selv ser det hensiktsmessig å inkludere i 

 arbeidet.  
 

36 – DISPENSASJONSMULIGHET, REGISTRERINGSREGLENE PKT 6.1, 

 KULEPUNKT 6 

 Hovedstyret vedtok at helseavdelingen, i helt spesielle tilfeller, kan gi dispensasjon fra 

 registreringsreglenes pkt. 6.1, kulepunkt 6, etter søknad fra oppdretter.  
 

Møtet hevet; kl. 20.00 

Kommende Hovedstyremøter første halvår 2017 berammet til:  

29.mars, 26.april, 24.mai, 21.juni.  

 

Tom Øystein Martinsen 

                                                                              

 Petter Elvestad 

Jan Helge Nordby                                           

Dag Skarpodde 

 

                                                  

          

 Anne Mette Sletthaug                            Marianne Holmli                                         Wenche Skogli 

 

 

 

             Jørn Presterudstuen      Kim Bellamy                                                   


