Referat
Hovedstyremøte nr. 03/16
Onsdag 30. mars 2016, kl. 17.00
Radisson Blue airport hotell Gardermoen

Tilstede:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Forfall

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

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, samt Merete Røberg-Larsen
som referent. I tillegg deltok Dagny Wangensteen under behandling av sak nr 49.
38 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 2/16 – AVHOLDT 24.02.16
Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.
39 – MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.
40 – REGNSKAP OG BALANSE PR.JANUAR 2016 OG PR.FEBRUAR 2016
Regnskap og balanse pr 31.januar 2016 og 29.februar 2016 ble tatt til orientering.
41 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2016
Handlingsplanen ble gjennomgått og tatt til orientering.
Hovedstyret ble orientert om status i arbeidet i Lovutvalget.
42 – DELEGERINGSFULLMAKT
Hovedstyret viser til vedtak i sak 174/2015. Saken hadde ikke tilbakevirkende kraft og
gjaldt kun to konkrete klubber.
43 – BEGJÆRING OM OMGJØRING AV VEDTAK I NKKS APPELLUTVALG
Hovedstyret vedtok å avvise begjæring om omgjøring av Appellutvalgets vedtak av
8.1.2016 i sak vedrørende dommer (navn anonymisert). Advokatutgifter for (navn
anonymisert) dekkes ikke.
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44 –INNSPILL TIL PARTIPROGRAM
Hovedstyret vedtok å sende administrasjonens innspill til partiprogrammer til alle
partier, se link;
http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske_dokumenter/Innspilltilpartiprogram-april2016.pdf

NKK har ved tidligere kontakt og møter med representanter fra flere ulike politiske
partier, blitt oppfordret til å utarbeide konkrete forslag til partiprogrammene på de
punkter NKK anser å være viktige for norske hundeeiere.
Som Norges største interesseorganisasjon for landets 500.000 hunder og deres eiere,
arbeider NKK for å ivareta behovene til den norske hund og hundeeier.
45 –ANMELDELSE AV (navn anonymisert, ref HS-vedtak 27/16) UTILBØRLIG
OPPFØRSEL PÅ FACEBOOK
Hovedstyret vedtok med henvisning til sak 27/2016, administrasjonens utkast til
formell anmeldelse, dokumentasjon og bakgrunn som oversendes til
Disiplinærkomiteen.
46 –TILLITSVERV I NKK OG INNTEKTSBRINGENDE VIRKSOMHET
Hovedstyret diskuterte ulike problemstillinger knyttet til tillitsverv og
inntektsbringende virksomhet. Generell informasjon om dette tema oversendes
klubber, forbund og regioner. Problemstillingen tydeliggjøres i ulike utdanninger,
etiske retningslinjer og tas inn i mandat for særkomiteer, fagkomiteer og
kompetansegrupper.
47 –GODKJENNELSE AV LOVER FOR TROMSØ HUNDEKLUBB
Hovedstyret vedtok å godkjenne Tromsø Hundeklubbs lover under forutsetning av at
klubben endrer:
§ 3-2 «Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan
avstemning ikke kreves» må fjernes da det blir motstridende i forhold til § 3-1 Det kan
alltid kreves skriftlig avstemming.
Siste setning i § 3-4 blir strøket.
48 –GODKJENNELSE AV LOVER FOR NORSK BULLDOG KLUBB
Hovedstyret vedtok å godkjenne Norsk Bulldog Klubbs lover under forutsetning av at
klubben endrer:
§ 3-2 annet avsnitt må strykes. Dette avsnittet vil ekskludere medlemmer som melder
seg inn i klubben etter 1. mars.
§ 3-2 nest siste avsnitt må strykes da dette er retningslinjer i forhold til
forhåndsstemmer.
§ 3-4 a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer,
innkallingen m.m
§ 6-4 Annen påskjønnelse, flyttes til ny § 4-4
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49 –HENVENDELSE FRA KIRSTEN SVENDSEN
Hovedstyret tok informasjonen til orientering, og forutsetter at de feil som ved en
inkurie har kommet inn i NKKs lover for regionene rettes opp så raskt som mulig.
50 –RUTINER OG MULIGHETER FOR NYE RASEKLUBBERS ETABLERINGREF SAK 31/2016
Basert på diskusjonen knyttet til problemstillinger belyst i notat " Rutiner og
muligheter for nye raseklubbers etablering – ref sak 31/2016" vedtok Hovedstyret at
administrasjonen utarbeider utkast til retningslinjer i saker hvor miljøer ønsker
uttreden av gjeldende klubb.

Møtet hevet kl. 20.40
Referent: Merete Røberg-Larsen
Kommende Hovedstyremøter for 2016: 29.april, 25.mai, 22.juni.

Tom Øystein Martinsen

Dag Skarpodde

Petter Elvestad

Ingvild Svorkmo Espelien

Anne Mette Sletthaug
Marianne Holmli

Steinar T. Moen

Torunn Sørbye

Kim Bellamy
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