REFERAT
med innstillinger til møte i
NKKs særkomite for utstilling nr. 2/18
22.mars 2018
i NKKs lokaler
Tilstede: Anders Tunhold- Hanssen, Hans- Ole Stenbro, Anne Mette Sletthaug, Johnny
Mathisen, på Skype Eldri Kjørren.
Meldt forfall: Siv Sandø
Fra administrasjonen møtte Marianne Ono Njøten, Haakon Rognsaa Arnesen og Hilde
Engeland (referat)

15 REFERAT FRA MØTE NR. 1/18 21. FEBRUAR 2018
NKKs særkomite for Utstilling godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 1/18
– 21.02.18.

16 INNSPILL UTSTILLINGSPLASSER FRA MEDLEMMER
Særkomiteen har ønsket å få inn innspill fra utstillere og klubber knyttet til steder å
arrangere NKKs utstillinger i fremtiden. Administrasjonen sendt ut invitasjon til innspill
før jul 2017, med kravspesifikasjon. Det er kommet en del innspill som er sett nærmere
på. Hovedtyngden av innspill er på uteområder som kan benyttes, samt noen haller men
størrelsen på disse er en generell utfordring.
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs Særkomite for utstilling takker for innspill til mulige fremtidige steder for NKKs
utstillinger, sendt inn av klubber og enkeltpersoner. I forlengelsen av dette vil
administrasjonen publisere informasjonssak på NKK.no.
17 BUDSJETTMIDLER 2018 STØTTE TIL DOMMERUTDANNING
Det vises til HS vedtak 165/17. Det er satt av midler til eksteriørdommerutdanning mv.,
og særkomiteen bes vurdere hvilke prioriteringer eller tiltak midlene ønskes benyttet til
for 2018. Særkomiteen vedtok i møte 1/18 tildeling av budsjettmidler til kynologikurs,
utarbeiding av dommerkompendium juniorhandling samt til redusert egenandelen i fm
økonomisk støtte til videreutdanning av eksteriørdommere i forrige møte.
Fordeling av resterende budsjettmidler skulle tas opp igjen til vurdering i dette møtet.
Følgende vedtak ble fattet:
 NKKs særkomite for utstilling vedtok økonomiske støtte til eksteriørdommer under
utdanning mot grunnautorisasjon eller for å bli autorisert for flere raser, begrenset
oppad til kr. 2.000,- per dommer for 2018, begrenset oppad til kr. 100.000,-. Søknader

vedr. utdannelse på små raser som det er vanskelig å få gått på skal prioriteres.
Administrasjonen håndterer ordningen.


NSU ber DUK tar initiativ til et felles nordisk møte knyttet til utdanning av
eksteriørdommere. NSU ønsker at det etableres dialog rundt mulige tilpasninger i de
nordiske landene og om mulig slik at vi kan få en felles nordisk modell for
eksteriørdommerutdanning. DUK bes redegjøre for ulike dommerløp i de nordiske
landene tilbake til NSU i løpet av 2018, med spesielt fokus på hvordan vi kan skape
bedre, mer kvalitetssikret og fleksibelt aspirantarbeid. Det settes av inntil kr 30.000,til å dekke reise og møtekostnader for DUK i dette arbeidet.



Oppgradering av eksiterende læremidler med opp til kr 20.000,- - eksempelvis om det
er behov for nye oppdateringer/opplag av utdanningsmateriell. Mulig digitalisering av
læremidler bør ses sammen med punktet over på litt lengre sikt.



Etterutdanning av eksteriørdommere med fokus på foredrag/temakvelder hvor det
inviteres raseeksperter til Norge som kan dele sin spisskompetanse med norske
dommere i regi av DUK men gjerne i samarbeid med AHF. Her ønskes spesielt fokus
på raser som er små i Norge og hvor det er utfordrende for norske dommere å få
tilstrekkelig tilgang på hunder mht utdanningen. Det settes av kr. 40.000,- til slik
etterutdanning (møtefasiliteter, reise mv for foredragsholder – dommerne gis støtte via
reisestøtten på vanlig måte).

Vedtakene over gjelder for 2018 og vil bli vurdert på nytt etter vedtatt budsjett for 2019.

18 REVIDERT MANDAT – UTSTILLINGSKOMITEEN (UK)
Det er behov for å oppdatere/revidere mandatet til NKKs Utstillingskomite (UK), som
inviterer dommere til NKKs utstillinger, slik at dette er i tråd med endringer knyttet til
bl.a. mandatet til særkomiteen. Saken ble utsatt i møte 1/18, og fremmes således på nytt til
dette møtet.
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs særkomite for utstilling vedtok revidert mandat for Utstillingskomiteen (UK) med
virkning fra 1.3.18.
19 DK- SAK 2018-10 VOLDSHENDELSE LETOHALLEN
I etterkant av utstilling i Letohallen mottok administrasjon informasjon om at det var
skjedd en voldshendelse mellom tre personer. Saken ble anmeldt til Disiplinærkomiteen
(DK). DK fattet vedtak om midlertidig suspensjon fra alle offisielle aktiviteter i NKK
inntil saken er tilstrekkelig opplyst og kan gis ordinær behandling i DK. Slik suspensjon
er med hjemmel i NKKs lover § 7-7 og gjelder i inntil 3 måneder.
Følgende vedtak ble fattet:

NKKs Særkomite for utstilling tok vedtaket til orientering.

20 NORDISKE OG INTERNASJONALE UTSTILLINGER 2020 OG 2021
NKKs særkomite for utstilling tok i desember 2016 til orientering fordelingen av tid og
sted for NKKs internasjonale og nordiske utstillinger for 2018 og 2019. Sted for hhv
internasjonale og nordiske utstillinger ble opplyst kunne endres fra 2020 slik at
fordelingen kunne rulleres over tid.
Administrasjonen er delegert fullmakt til å fastsette tid og sted for NKKs utstillinger.
Orienteringssaken ble utsatt fra møte nr. 1/18, da det var ønskelig å gjennomgå forslag
kommet inn knyttet til steder for utstillingsplasser først.
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs særkomite for utstilling tar fordelingen av tid og sted for NKKs internasjonale og
nordiske utstillinger for 2020 og 2021 til orientering.

21 NYE DOMMERAUTORISASJONER
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs Særkomite for utstilling tok de nye dommerautorisasjonene til orientering.

Møteplan: Møte 3: 10.april kl 17 – strategimøte, møte 4: 29.mai kl 17

