REFERAT
Hovedstyremøte nr. 09/16
onsdag 19. oktober 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
Marianne Holmli
Kim Bellamy
Steinar Porsanger-Moen (vara for Jan Helge Nordby)
Jan Helge Nordby

RS ordfører deltok i møtet under behandling av sak nr 146 etter avtale.
Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, samt Merete Røberg-Larsen som referent. I
tillegg deltok Marianne Ono Njøten under møtet etter avtale.

142 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 8/16 – AVHOLDT 28.09.16
Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret
143 – MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.
144 – REGNSKAP, BALANSE SEPTEMBER 2016
Regnskap og balanse og likviditet pr september 2016 ble tatt til orientering.
145 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN
Hovedstyrets handlingsplan ble gjennomgått og tatt til orientering.
146 – PLANLEGGING RS 2016
Oppdatert arbeidsplan sendes ut sammen med referatet.
147 – RASESPESIFIKkE AVLSSTRATEGIER
Hovedstyret vedtok: forvaltningsansvar for de ulike rasene er delegert raseklubbene.
Hovedstyret anser utarbeidelsen av Rasespesifikke avlsstrategier som en vesentlig
del av dette forvaltningsansvaret. Hovedstyret ønsker å fremheve at de aller fleste
raseklubber har gjort en fremragende jobb med sine RAS-dokumenter. Samtidig er det
enkelte raser som fortsatt ikke har levert, selv om fristen for å levere gikk ut for 2,5 år
siden (1.1.2014).
Hovedstyret forventer at RAS foreligger for alle raser som har hatt kull i Norge de
siste 5 årene. Det er ekstra alvorlig når raseklubber som representerer tallmessig store
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raser lar være å produsere RAS. Raseklubber for populære raser (som følgelig antas å
ha flere medlemmer) må ha tilstrekkelig kapasitet til å levere RAS innen fristen.
Ettersom de fleste raseklubbene nå har intensivert arbeidet med å ferdigstille
dokumentene ønsker ikke Hovedstyret å innføre sanksjoner i denne omgang, men
varsler at det kan bli aktuelt, i første omgang hos de tallmessig store rasene (over 50
registreringer i 2015). Ny frist for innsendelse av RAS for å unngå eventuelle
sanksjoner er 15.01.2017.
148 – SENTRAL REGISTRERING AV ALVORLIG OG ANTATT ARVELIG SYKDOM
SOM HAR BETYDELIG NEGATIV EFFEKT PÅ HUNDENS LIVSKVALITET
OG/ELLER NØDVENDIGGJØR LIVSVARIG MEDISINERING ELLER
OPERASJON.
Hovedstyret vedtok at sunnhetsutvalgets anbefaling om at det innføres sentral
registrering av alvorlig, arvelig sykdom sendes på høring til rasemiljøene for
innspill før Helseavdelingen utarbeider retningslinjer og forslag til løsning.
Hovedstyret behandler saken etter høringen er gjennomført og forslag til løsning og
retningslinjer er utarbeidet.
149 – OPPHEVING AV AUTOMATISK AVLSSPERRE FOR VALPER MED FEIL
FARGE
Forslag 1
Hovedstyret vedtok at det ikke lenger skal være mulig for raseklubber å søke om å
innføre automatisk avlssperre ved registrering av valper med diskvalifiserende farge
iflg rasestandarden.
Det presiseres at det ikke påvirker oppdretters rett til å sette avlssperre på sine egne
valper.
Hovedstyret anbefaler raseklubber hvor slike registreringsrestriksjoner er innført om å
vurdere å fremme overfor klubbens årsmøte at tidligere vedtak om automatisk
avlssperre pga diskvalifiserende farge, oppheves.
Avlssperre for hunder registrert i henhold til tidligere vedtak kan oppheves etter
søknad til NKKs Helseavdeling som utarbeider retningslinjer for dette.
Forslag 2, fremsatt av Dag Skarpodde
9 raseklubber har regler om automatisk avlssperre på valper med diskvalifiserende
farge iflg. rasestandarden godkjent av NKK. Hovedstyret oppfordrer klubbene aktivt
til å forsterke arbeide med at disse valpene blir registrert i NKK. Det er svært viktig at
alle oppdrettere bevisst følger en slik praksis. Friske hunder med eksteriørfeil må også
sikres et godt og verdifullt liv som raseklubbene og NKK har nytte av å ha oversikt
over og slik at eierne kan delta på aktiviteter og ulike prøveformer selv om utstilling er
uaktuelt og avl ikke tillatt.
De raseklubber som selv ønsker å vurdere om avlssperre for feilfargede hunder skal
oppheves, må behandle dette i klubbens organer og forutsetter vedtak på raseklubbens
årsmøte. Eventuell søknad om opphevelse av automatisk avlssperre avgjøres av NKKs
Helseavdeling som er delegert ansvar for å avgjøre dette etter fastsatte retningslinjer.
Forslag 1 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for forslag 2.
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150 – DELPROSJEKT 05 NYTT PRØVEPROGRAM FOR FUGLEHUNDPRØVER
OG NYTT MODERNE GRENSESNITT
Hovedstyret vedtok delprosjekt «05 Nytt prøveprogram for fuglehundprøver - nytt
moderne grensesnitt» i tråd med fremlagte planer for delprosjektet datert 29.09.16.
Maksimal investeringsramme for delprosjektet er kr 400 000,-.
151 – DELPROSJEKT 06 NYTT PRØVEPROGRAM FOR BLODSPORPRØVER
Hovedstyret vedtok delprosjekt «06 Nytt prøveprogram for blodsporprøver» i tråd med
fremlagte planer for delprosjektet datert 29.09.16.
Maksimal investeringsramme for delprosjektet er kr 250 000,-.
152 – LOVER FOR NORSK LUNDEHUND KLUBB – LOVENDRINGER
De av Norsk Lundehund Klubbs årsmøtevedtatte lovendringer om bruk av én fullmakt
pr medlem, samt forslagsfristen 31. mars for saker fra medlemmene, godkjennes.
153 – HENVENDELSE VEDR. NORSK LUNDEHUND KRYSNINGSPROSJEKT
Brev fra to medlemmer i klubben tas til orientering.
154 – MØTE MED FKF
Hovedstyret vedtok at disiplinærsakene DK sak (10/2016) og (20/2016) trekkes og
avsluttes uten disiplinære reaksjoner.
Møtet hevet kl.22.00
Kommende Hovedstyremøter for 2016 berammet til:
04.november, 14.desember.
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