Norsk Kennel Klub
Hundeeiernes Organisasjon

Sak nr.:

PROTOKOLL
fra
Hovedstyremøte nr. 3/12
holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, mandag den 26. mars 2012, kl. 17.30.
*********
Tilstede:

Leder
Nestleder
Styremedlemmer

-

Siv Sandø (t.o.m. sak 62)
Hans Christian Hauge
Anna Berntzen
Harald Bruflot
Trine Melheim (t.o.m. sak 62)
Torunn Sørbye
Marianne Holmli (vara for Rita Tilley Wilberg) t.o.m. sak 62)

Forfall:

Styremedlem

-

Janne Gregersen

-

Rita Tilley Wilberg
Terje Lindstrøm (fly innstilt)

Dessuten møtte Eivind Mjærum - Representantskapets Ordfører - som observatør.

Protokollert:
RS’ Ordførers tilstedeværelse var ikke avklart på forhånd og styret diskuterte saken.
Det ble besluttet at RS’ Ordfører skulle få lov til å være observatør under møtet.

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 2/12, AVHOLDT 23.02.12:

37

Protokollen fra forrige møte ble godkjent av Hovedstyret.
Til sak nr. 28/12, tok HS til etterretning at Hans Christian Hauge har påtatt seg representasjonsoppgaven til Norsk Harehundklubs 110-års jubileum.
Administrasjonen ble bedt om å komme tilbake med en sak om oppfølging av handlingsplanen på møtet 2. mai 2012.

NKKS STRATEGI FOR SAMFUNNSANSVAR – NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH
– REF. POLICYSAK NR. 8/09:
Hovedstyret vedtok å legge oppgaven med utforming av NKKs strategi for samfunnsansvar til side.
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FORSLAG OM REDUSERT REGISTRERINGSAVGIFT OG ANMELDELSESGEBYR FOR DUNKER,
HALDENSTØVER, HYGENHUND, NORSK BUHUND OG NORSK LUNDEHUND
– NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:

39

Hovedstyret ga sin tilslutning til at det innføres halv registreringsavgift og halvt anmeldelsesgebyr for utrydningstruede norske raser. Raser som omfattes av ordningen er dunker,
haldenstøver, hygenhund, norsk buhund og norsk lundehund. Tiltaket trer i kraft fra
1.1.2013.
Bakgrunn:
Ordningen foreslås å erstatte dagens gratis avgift for de norske harehundrasene.

SAK FOR TINGRETTEN VEDRØRENDE NKKS ETISKE REGLER FOR AVL OG OPPDRETT
– REF. SAK NR. 202/11 – NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:

40

Hovedstyret ga sin tilslutning til at NKK fører sak om sanksjoner ved brudd på NKKs
etiske regler for retten.
HS har ikke avgitt noen generell fullmakt knyttet til saker som bringes inn for forliksråd
eller domstolene. Slike saker forelegges alltid for HS ved første mulighet som beslutningssak. Sakspapirene må også inneholde motpartens klage/stevning.

REGIONSLEDERMØTE – NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH – REF. SIST SAK NR. 4/12: 41
Hovedstyret vedtok, med bakgrunn i de innspill regionene har gitt, å avholde regionsledermøte. Det legges opp til at regionene samsnakker med klubbene de representerer i forkant.
Dato for regionsledermøtet vil bli avklart i løpet av kort tid.
Bakgrunn:
HS har i sine to siste møter vært usikker for behov av et regionsledermøte, og sendte derfor et utspill til regionene om å fremkomme med saker som tydeliggjør behov for et slikt
møte. Regionene har nå sendt inn innspill og foreslått 28. eller 29. april 2012, men disse
datoene passer ikke.
HS ønsker bl.a. følgende temaer på møtet: Planer for regionene, synliggjøring av aktivitet,
operasjonalisering av NKKs handlingsplan i regionene og regionskomité.

GODKJENNING AV MEDLEMSKLUBBER/-FORBUNDS LOVER
– NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:

42

Hovedstyret vedtok at det opprettes en arbeidsgruppe for oppgaven med å godkjenne medlemsklubbers/-forbunds nye lover etter de obligatoriske lovmaler, vedtatt av RS 2011.
Administrasjonen får mandat til å oppnevne arbeidsgruppens medlemmer. Utkast til
mandat for arbeidsgruppen fastsettes av hovedstyret via e-post.
Bakgrunn:
Det er en omfattende arbeidsoppgave å gjennomgå medlemsklubbenes nye, lovmaltilpassede lover vedtatt i klubbenes årsmøter etter 2011-lovmalen. Det bør derfor sammensettes en arbeidsgruppe besående av kyndige organisasjonspersoner, vel kjent med NKKorganisasjonen. Forbundene kvalitetssikrer egne klubbers lover.
Et mandat som skisserer arbeidsgruppens oppgave må utarbeides.
NKKs administrasjon forestår alt sekretariatarbeid for gruppen.

SØKNAD OM DISPENSASJON I FORBINDELSE MED NYE LOVMALER FOR KLUBBER OG FORBUND
- NOTAT FRA ORG.AVD. V/ DAGNY WANGENSTEEN:
Hovedstyret ga administrasjonen fullmakt til å innvilge dispensasjonssøknader fra medlemsklubber/-forbund vedrørende klubbenes/forbundenes tilpasning av sine lover til «Obli-
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gatorisk Lovmal 2011». Dispensasjon kan gis med utløp 2013. Spørsmål om hva som
gjelder i mellomtiden oversendes Lovkomiteen.
Bakgrunn:
Det er flere grunner til at noen klubber har problemer med å tilpasse sine lover til den nye
lovmalen, og samtidig rekke sine årsmøter i 2012, blant annet pga. tidlige årsmøter.
HS har også signalisert overfor Representantskapet en liberal holdning på å gi dispensasjoner på tilpasning i 2012. De klubber som så langt har søkt om utsettelser i henhold til
implementeringsplanen har oppgitt reelle årsaker for å få en utsettelse.
Det vil derfor av praktiske årsaker være naturlig at administrasjonen får en slik fullmakt til
å behandle og innvilge søknader innen en tidsramme med utløp 2013.

HUNDENS DAG, 09.06.12 – REGIONENES ENGASJEMENT
– NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:

44

Hovedstyret vedtok at Hundens Dag - 9. juni - markeres i regi av NKK-regionene.
Medlemsklubbene engasjeres så langt mulig i arrangementet.
Kommunikasjonsavdelingen i NKK jobber videre med det i mail av 22. september 2011
annonserte materiell for arrangørene, samt kommuniserer arrangement til media.

RASEFORVALTNINGEN I NKK – DELEGERTE OPPGAVER TIL RASEKLUBBENE
– NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:

45

Hovedstyret tilsluttet seg hovedsakelig til innholdet, og ga ytterligere noen punkter.
Hovedstyret sluttet seg til framdriftsplan i administrasjonens notat.
Bakgrunn:
I henhold til NKKs lover (§ 4–2f) har HS som en av sine oppgaver å vedta retningslinjer
for raseforvaltningen. Administrasjonen fremmer i notatet forslag til innhold og framdriftsplan for utarbeidelse av disse retningslinjene. Hovedstyret er opptatt av å synliggjøre
at NKK er forpliktet til å legge stor vekt på mentalitet og helse. Dette er svært viktig for
dyrevelferd og hundens aksept i samfunnet mv.

OPPNEVNING AV NYE MEDLEMMER I KOMPETANSEGRUPPE LYDIGHET
– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ JANNE GREGERSEN:

46

Hovedstyret vedtok å oppnevne Tanja Hulsund og Svein G. Rønning som nye medlemmer
av Kompetansegruppen for lydighet. Stein Feragen går inn som leder av kompetansegruppa frem til neste oppnevning.
Bakgrunn:
Etter at to medlemmer har trukket seg fra KG for LP er det nå kommet forslag på to nye
representanter.

REVIDERING AV REGLER FOR MENTALBESKRIVELSE HUND (MH)
- NOTAT FRA AKT.AVD. V/ JANNE GREGERSEN:
Hovedstyret godkjente de fremlagte reviderte reglene, som gjøres gjeldende fra 01.05.12 31.12.14.
Bakgrunn:
Kompetansegruppen for mentaltester har gjennomført en redigering av reglene for mentalbeskrivelse hund (MH).
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REVIDERING AV REGLER FOR VANNPRØVER FOR NEWFOUNDLANDSHUND
– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ JANNE GREGEREN:

48

Hovedstyret godkjente de fremlagte reviderte reglene, som gjøres gjeldende fra 01.05.12 31.12.14
Bakgrunn:
Norsk Newfoundlandshundklubb har gjennomført en revidering av reglene for vannprøver
for newfoundlandshund. Forrige revidering av disse reglene ble gjort i 2007.

REVIDERING AV REGLER FOR RIK – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ JANNE GREGERSEN.

49

Hovedstyret godkjente fremlagte reviderte reglene, som gjøres gjeldende fra 01.04.12 31.12.14.
Bakgrunn:
Kompetansegruppen for RIK har gjennomført en redigering av reglene for RIK.

REVIDERING AV MANDAT FOR KOMPETANSEGRUPPE FOR ETTERSØK
- NOTAT FRA AKT.AVD. V/ EVA PEDERSEN.

50

Hovedstyret sendte saken tilbake og ba om at Kompetansegruppe for blod- og ferskspor
(heretter kalt Kompetansegruppe for ettersøk) og NKKs jakthundkomite avklarer i møte
om det kan fremmes et omforent forslag til pkt. 4.2, samt klargjør pkt. 6 første setning.
Bakgrunn:
Det ble vedtatt i HS-møte 9/11, sak 196/11, at Kompetansegruppe for blod- og fersksporprøver skulle ligge under NKKs jakthundkomite ved neste oppnevnelse. I den anledning så
har mandatet blitt revidert for å klargjøre tilhørighet, fullmakter, ansvarsområder og oppgaver.
NKKs jakthundkomite og Kompetansegruppen for ettersøk er uenige om pkt.4.2:
«Den enkelte klubb organiserer selv valg av medlemmet fra sin klubb og melder dette inn
til NKK administrasjonen i henhold til NKKs rutiner. Kompetansegruppen, administrasjonen og medlemsklubbene, har forslagsrett.»

REVIDERING AV MANDAT FOR NKKS JAKTHUNDKOMITE
- NOTAT FRA AKT.AVD. V/ EVA PEDERSEN

51

Hovedstyret sendte saken tilbake, med noen innspill til klargjøringer, og ba om at saken
sendes Hovedstyret på nytt sammen med mandatet for kompetansegruppe for ettersøk, jf.
også sak 50 over.
Bakgrunn:
NKKs jakthundkomite har hatt sitt mandat til revidering.

ORIENTERINGSSAKER:
UTKAST TIL ANTIDOPINGSREGLEMENT – NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD: 52
Hovedstyret tok med noen kommentarer det fremlagte utkast til antidopingsreglement til
etterretning.
Hovedstyret avventer et endelig utkast for godkjenning til høringsprosess.

DISIPLINÆRSAK – KRAV OM OPPHEVELSE AV VEDTAK I APPELLUTVALGET
– NOTAT FRA ORG.AVD. V/ DAGNY WANGENSTTEN – REF. SAK NR. 145/11:
Hovedstyret tok orienteringen i notatet til etterretning.
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VINNERGALLA – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

54

Hovedstyret tok orienteringen i notatet til etterretning. Komiteen gis tilbakemelding om at
vinnergallaen må være selvfinansierende og at det ikke kan inngås sponsoravtaler som er
uforenlige med de avtaler NKK allerede har inngått.

BRUKSHUNDSPORTEN – STATUS – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

55

Hovedstyret tok statusorienteringen til etterretning.

AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ GRETE SAGVOLDEN:

56

Hovedstyret tok orienteringen om følgende eksteriørdommerautorisasjoner til etterretning:
Per Kristian Andersen for shetland sheepdog, american akita, podenco ibicenco, basset
fauve de bretagne, basset hound, petit basset griffon vendeen, bichon frisé, bichon havanaise, coton de tulear, beauceron, bergamasco, hollandsk gjeterhund, portugisisk gjeterhund, ungarsk kuvasz og katalansk gjeterhund, Anne L. Buvik for beagle, drever, dunker,
haldenstøver, hygenhund og sveitsiske støvere, Lisbeth Campbell for airedale terrier,
australsk terrier, bedlington terrier, cairn terrier, engelsk toy terrier, fox terrier glatt- og
ruhåret, lakeland terrier, norfolk terrier, norwich terrier, skotsk terrier, skye terrier, west
highland white terrier, welsk terrier og yorkshire terrier, Irene Donné for leonberger,
Børge Espeland for portugisisk vannhund, Petter Fodstad for boston terrier og mops
Bjørg Foss for cesky terrier, skotsk terrier og west highland white terrier, Trine
Gustavsen for landseer, Kari Granaas Hansen for australsk terrier, lakeland terrier og
silky terrier, Britt Nyberg for siberian husky, Vigdis Nymark for siberian husky, Anders
Tunold-Hanssen for dachshunder og Mette M. Tufte for belgiske fårehunder (groenendael, malinois, tervueren og laekenois),

AUTORISASJON AV PRØVEDOMMERE – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ EVA PEDERSEN:

57

Hovedstyret tok følgende prøvedommerautorisasjoner til etterretning:
Drevprøver for dachshunderasene: Frank Ribe og Svein Arild Josvanger
Ettersøk:
Jonny Andersen, Remy Bengtsen, Kjell Erklev, Magnus Løvhaug, Guttorm Mikalsen, Karl
Gustav Myrli og Jørn Erik Pedersen
Elghundprøver – bandhund: Vidar Fredheim og Nils Olav Stokke
Elghundprøver – løshund:
Roar Bognerud, Harald Kjernlie, Egil Skogum, Arvid Gjefsen, Rolf Egil Johansen, Arne
Riis, Odd Joar Solbergløkk, Henning Holtet, Torbjørn Gunnes, Håvard Rønning, og
Jon Sigurd Leine

JØRN BERENG – ØNSKE OM Å BLI ENTLEDIGET SOM AG-DOMMER
– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ GRETE SAGVOLDEN:

58

Hovedstyret tok Jørn Berengs ønske om å bli entlediget som AG-dommer til etterretning.

ÅRSRAPPORT FRA KOMPETANSEGRUPPE FOR BLOD- OG FERSKSPORPRØVER:

59

Hovedstyret tok rapporten til etterretning.

PROTOKOLL FRA MØTE I NKKS JAKTHUNDKOMITE – 18.01.12:

60

Hovedstyret tok protokollen til etterretning.

ORIENTERINGSNOTAT FRA ADMINISTRASJONEN V/ ESPEN ENGH:

61

Hovedstyret tok notatet til etterretning.

TILLEGGSSAKER:
ORIENTERINGSSAK – REGNSKAP FOR JANUAR OG FEBRUAR 2012:
Hovedstyret tok det fremlagte regnskap for januar og februar til etterretning.
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VEDTAKSSAK – KLAGE PÅ GODKJENT KENNELNAVN – KLAGETID UTLØPT
– NOTAT FRA KLAGENEMNDA V/ ØYSTEIN EIKESETH OG MARIT HAGEN:

63

Hovedstyret vedtok å opprettholde Klagenemnden for kennelnavns vedtak om likevel ikke
å godkjenne kennelnavnet NN.
Bakgrunn:
HS er ankeinstans for Klagenemden for kennelnavns vedtak. HS bes opprettholde vedtaket
som gir innehaver av kennelnavnet NN medhold i sin protest på kennelnavnet NN.
(Kennelnavnene anonymiseres ved offentliggjøring av protokollen.)

VEDTAKSSAK – REVIDERING AV REGLER FOR LURE COURSING
– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ JANNE GREGERSEN:

64

Hovedstyret godkjente de fremlagte reviderte reglene, som gjøres gjeldende fra 01.04.12 31.12.14.
Bakgrunn:
Norsk Myndeklubb og Norsk Greyhound Klubb har gjennomført en revidering av reglene
for Lure Coursing (LC).

ORIENTERINGSSAK – OPPFØLGING FRA NKKS DIALOGMØTE, 13.11.11:

65

Saken fremlegges Hovedstyret til orientering, og ble tatt til etterretning.

OPPGAVEFORDELING ETTER RS-MØTE 2011:

66

Sakskart er utarbeidet og delt ut til Hovedstyre. Oppgavefordelingen ble supplert og forøvrig tatt til orientering.

Møtet hevet kl. 20.45
Referent:

Espen Engh / Marianne Ono Njøten.

Kommende HS-møter: Dagmøte onsdag 2. mai med start kl. 10.00.

Siv Sandø

Anna Berntzen

Harald Bruflot

Hans Christian Hauge

Janne Gregersen

Trine Melheim

Torunn Sørbye

Marianne Holmli (vara for Rita Tilley Wilberg)
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