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REFERAT 

Hovedstyremøte nr. 4/18 

onsdag 13.06.2018, kl. 10.00-16.30 

Møtet avholdes i NKKs lokaler, Nordåsveien 5, 1251 Oslo 

 

Tilstede: 

 Leder    Tom Øystein Martinsen  

 Nestleder  Jan Helge Nordby 

Medlemmer   Anne Mette Sletthaug 

Jørn Presterudstuen 

Wenche Skogli  

Marianne Holmli 

Anniken Holtnæs 

Astrid Indrebø 

Forfall Terje Lindstrøm (forfall meldt så tett opp til 

møtestart at innkalling av vara ikke var praktisk 

mulig)  

 

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

referent. I tillegg deltok etter avtale Kristin Prestrud under behandling av sak 52-57, Cecilie 

Holgersen under behandling av sak 58, Marianne Ono Njøten under behandling av sak 59-62, 

samt Hilde Engeland og Haakon Rognsaa under behandling av sak 63-66. 

 

42 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 3/18 – AVHOLDT 04.04.18 

 Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret. 

 

43 – REFERAT FRA MØTE MED HOVESTYRET OG NKKs 

 BRACHYSEPHALRÅD 

 Hovedstyret vedtok at referatet fra møtet med Hovedstyret og NKKs Brachysephalråd 

 offentliggjøres samtidig med referat fra Hovedstyremøte 4-2018. 

 (En presisering i referatet; rasedokument endres til *Raseforvaltningsdokumentet.) 

44 – MUNTLIG RAPPORTERING FRA HOVEDSTYREMEDLEMMER OM 

 AKTUELLE SAKER I SÆRKOMITEENE 

 Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 Hovedstyret ber administrasjonen utarbeide saksgrunnlag for Hovedstyret til å vurdere 

 mandat og arbeidsform for særkomiteene. 

 Hovedstyret ber administrasjonen utarbeide rutiner for bruk av BSI på NKKs 

utstillinger etter tilsvarende modell som SKK, samt at dommerrapporter rutinemessig 

oversendes raseklubbene. 

 

45– MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR 

 Informasjonen ble tatt til orientering. 
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46 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR APRIL  2018  

 Informasjonen om resultat, balanse og likviditet pr. april 2018 ble tatt til orientering. 

 

47.1 – ÅRSREGNSKAP 2017 

47.2 – STYRETS ÅRSBERETNING 

 Hovedstyret godkjente årsregnskapet som viser et overskudd på Kr 498 686,- 

 Utkast til styrets beretning ble godkjent. 

 

48 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 

 Hovedstyret vedtok å behandle saken ved et senere strategimøte. 

 

49– STYREHONORAR OG SKATTETREKK – (orientering) 

 Informasjonen ble tatt til orientering 

 

50– ORIENTERING FRA MØTET I FCI EUROPASEKSJONEN 

 Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

51– BERAMMELSE HOVEDSTYREMØTER 2.HALVÅR 2018 

 Hovedstyret vedtok å beramme sine møtedatoer andre halvår 2018 til: 

 Møte nr 5/18: Onsdag 29.august 2018 

 Møte nr 6/18: Onsdag 19.september 2018  

 Møte nr 7/18: Onsdag 24.oktober 2018 

 Møte nr 8/18: Fredag 02.november 2018 

 Møte nr.9/18: Onsdag 12.desember 2018 

 

 Bakgrunn: 

 Hovedstyret må beramme sine møtedatoer andre halvår 2018. 

 

52–PRESISERING AV NKKS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG 

 OPPDRETT – REF SAK 24/18  

 Hovedstyret vedtok at Punkt. 7, kulepunkt 2 i NKKs etiske grunnregler for avl og 

 oppdrett endres til: 

 «Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, 

 kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe pares – og får valper – 

 to ganger med mindre enn 12 måneders mellomrom, må det deretter gå minst 12 

 måneder til neste paring.» 

 Vedtaket er i tråd med innstilling fra NKKs Sunnhetsutvalg.  

 Bakgrunn: 

 Gjeldende formulering i Etiske grunnregler for tid mellom kull, baserer seg på 

minimumstid fram til neste fødsel. Ettersom det på forhånd er umulig å forutsi eksakt 

dato for fødsel, må regelverket baseres på paringstidspunkt, ikke fødselstidspunkt. 

NKKs Sunnhetsutvalg har behandlet saken, og SUs innstilling foreligger som forslag 

til vedtak.  
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53– HENVENDELSE TIL NKK FRA DYREBESKYTTELSEN NORGE 

 VEDRØRENDE AVL OG HELSE 

 Hovedstyret vedtok at NKK ved administrasjonen svarer på mottatt henvendelse. 

  

Bakgrunn: 

 NKK har fått en henvendelse fra Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus, 

 vedrørende avl og helse. Henvendelsen diskuteres i møtet.  

54– REFERAT FRA MØTE I NKKS SUNNHETSUTVALG 

 Informasjonen ble tatt til orientering.  

 

55– REFERAT FRA MØTE I NKKS HD PROSJEKT  

 Informasjonen ble tatt til orientering.  

 

56– HENVENDELSE FRA FCI VEDRØRENDE FEILFARGE HOS LABRADOR 

 Hovedstyret vedtok at henvendelsen fra FCI besvares med en erkjennelse av 

rasemiljøets bekymring og en forsikring om at man internt vil komme frem til en 

løsning som ivaretar rasemiljøets interesser. I denne prosessen bør hensyn til hundenes 

velferd være av avgjørende betydning, hvilket innebærer at man spesielt bør se på 

tiltak som reduserer risiko for color-dilution alopecia. Hovedstyret forutsetter at 

administrasjonen inviterer Norsk Retrieverklubb til et møte så snart som mulig for å 

diskutere mulige løsninger. 

 

 Bakgrunn: 

NKK har mottatt en henvendelse fra FCI vedrørende en sak FCI har mottatt angående 

 sølvfarget labrador 

 

57– UTLYSNING - LEDER AV NKKS HELSEAVDELING 

Hovedstyret vedtok å utsette saken til neste Hovedstyremøte.  

NKKs Hovedstyre ønsker å understreke viktigheten av at NKK fortsatt skal ha en 

faglig sterk helseavdeling. 

 

Bakgrunn: 

 Stillingen som leder i NKKs helseavdeling skal lyses ut, og teksten bør diskuteres i 

 Hovedstyret.  

58– NKK SITT SVAR PÅ FORBUD MOT BRACHYCEPHALE RASER PÅ 

 NORWEGIAN FLY. 

Hovedstyret presiserer at det er NKKs administrasjon som håndterer 

mediehenvendelser, dette i samarbeid med berørt miljø.  

 

Bakgrunn: 

 NKK har mottatt en mail fra en veterinærstudent som stiller spørsmålstegn ved NKKs 

 uttalelser i media vedrørende brachycephale raser, i den såkalte «Norwegian-saken».  
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59– ANMODNING FRA SVENSKA KENNELKLUBBEN VEDRØRENDE STOR 

 CERT PÅ NORDISKE UTSTILLINGER    

 Hovedstyret tar saken behandlet i NKKs særkomite for utstilling til orientering.  

 

 Bakgrunn: 

 NKKs særkomite for utstilling besluttet i sak 62/17 at stor certene primært skal følge 

 de internasjonale utstillingene i 2019. Dette medfører at i hht RS vedtak 5 i)/2017 så 

 vil alle de nordiske utstillingene med unntak av den som arrangeres på Lillestrøm ikke 

 ha stor cert.  

 

 Svenska Kennelklubben har sendt henvendelse og ber om at dette revurderes. 

 Særkomiteen behandlet SKKs anmodning i møte 29.5.18 og fattet følgende vedtak: 

  «NKKs Særkomite for utstilling tok henvendelsen til orientering, og velger å 

 opprettholde tidligere vedtak av hensyn til føringer fra NKKs Representantskapsmøte 

 (RS) 2017.» 

 

60– INNSKJERPING AV RUTINER IFT BESTILLINGER FRA KLUBBER OG 

 FORBUND  

Hovedstyret støtter administrasjonens beslutning om at rutiner og frister i fht 

 bestillinger fra klubber og forbund mv må innskjerpes av hensyn til å ivareta en 

 forsvarlig arbeidssituasjon. Fra og med 1. august 2018 vil utstillings- og 

 prøvearrangører risikere å ikke få produsert papirer i NKKs administrasjon med 

mindre bestillingsfristen på 14 dager overholdes. Administrasjonen gis mulighet til å 

iverksette andre nødvendige tiltak, som for eksempel gradert pris. 

 

 Bakgrunn: 

 NKKs rutiner i fht bestilling av utstillings- og prøvepapirer mv fra klubber og forbund 

er at bestillinger skal gis på fastsatte skjemaer og være administrasjonen i hende senest 

14 dager før det aktuelle arrangement.  

 

 Arrangørene setter påmeldingsfrister så nært arrangementet som mulig for å få flest 

mulig påmeldte, og administrasjonen har strukket seg meget langt for å få produsert 

utstillings- og prøvepapirer til arrangørene på tross av at de bestilles så sent som et par 

dager før arrangementet skal finne sted.  

 

 Dette må endres og innskjerpes slik at fristene holdes for å skape en akseptabel 

arbeidssituasjon for berørte medarbeidere i NKKs administrasjon.  

 

61– INNFØRING AV ELEKTRONISKE KRITIKKER MV PÅ UTSTILLINGER I 

 REGI AV KLUBB OG FORBUND  

 Hovedstyret stadfester NKKs særkomite for utstilling sitt vedtak knyttet til innføring 

av elektroniske kritikker på alle terminfestede utstillinger med virkning fra 1.1.2019. 

Løsningen kan benyttes i off.line, men for å få best utbytte av systemet på 
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utstillingsplassen er det ønskelig at online løsning benyttes. IT løsningen tilpasses 

dette innen utgangen av 2018. 

 

 Arrangører som ønsker det kan benytte dagens løsning med kritikker på papir ut 2019, 

men må da sørge for at dommers vurdering (kritikken på hunden) skrives inn i IT 

systemet slik at alle utstillingskritikker blir tilgjengelig på den enkelte hund. Off line 

løsning er mulig  

 

 Bakgrunn: 

På NKKs utstillinger ble det fra og med 2016 innført bruk av elektroniske kritikker 

mv. Dette medfører at kritikken på hundene registreres på nettbrett e.l. i ringen og 

kritikken med  premiering blir synlig på den enkelte hund umiddelbart og blir lagret på 

hunden i DogWeb. Den elektronisk løsningen er også bygd opp slik at den styrer 

organiseringen i ringen og bidrar til kvalitetssikring av gjennomføringen. Flere 

klubber har etterspurt når de kan ta i bruk samme løsning. Forespørsel/høring til 

klubber og forbund ble således sendt ut ultimo mars 2017.  

NKKS særkomite for utstilling (NSU) behandlet saken etter høringsinnspillene og 

ønsket at ordningen ble innført for alle utstillingsarrangører fra tidligst 1.1.2019. 

Administrasjonen anbefaler at løsning med elektroniske kritikker innføres fra 1.1.2019 

62– UTKAST TIL RETNINGSLINJER FOR OPPNEVNELSE TIL 

 KOMPETANSEGRUPPER M.V  

 Hovedstyret besluttet at det ved oppnevning av tillitsvalgte til kompetansegrupper, 

 komiteer mv. skal tillegges vekt i hvilken grad forslagsstiller (klubb, forbund, region, 

 KG etc) er aktivt involvert i det aktuelle området. Forslag fra klubber mv som er 

 aktive innenfor de ulike områdene skal tillegges større vekt enn klubber mv som ikke 

 er aktive på området.  

 

 Forslag fra NKKs regioner skal kun tillegges vekt om aktivitetsklubbene i regionen 

 ikke selv ønsker å melde inn forslag. Dette da aktivitetsklubber har anledning til å 

 fremme kandidater til valg i kompetansegrupper og komiteer mv.  

 

 Mandatene til NKKs særkomite for utstilling, NKKs Sportshundkomite og 

 kompetansegrupper tilknyttet disse særkomiteene og NKKs Jakthundkomite endres i 

 tråd med ovennevnte. Endringen gjelder fra og med oppnevninger for 2019.  

 

 Bakgrunn: 

 I hovedstyrets strategimøte 4. april 2018 ble det besluttet at administrasjonen skulle gi 

innspill til ny instruks/retningslinjer for oppnevning av medlemmer til 

kompetansegrupper, og NKKs særkomite for utstilling og Sportshundkomite. 

Forslaget skulle ta opp i seg at miljøene som er aktive innenfor det aktuelle området 

skal vektes i større grad enn klubber som ikke er engasjert i miljøet/området. Det har 

tidligere vært reist kritikk mot at administrasjonens innstilling til oppnevning har fulgt 
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prinsippet om 1 klubb = 1 stemme, og at flertallet stemmer har vært utslagsgivende for 

innstilling. 

 

63– KLUBBLOVER TIL GODKJENNING 

 NKKs Hovedstyre vedtok å godkjenne følgende klubbers lover uten kommentarer: 

 

 Arendal og Omegn Hundeklubb, Gloppen Hundeklubb, Hammerfest og Omegn 

 Hundeklubb, Moss og Omegn Hundeklubb, Norsk Smellerklubb, Oslo og Omegn 

 Dressurhundklubb, Rakkestad Hundeklubb, Rykkinn Hundeklubb, Sandnes 

 Brukshund Klubb, Selbu Trekk- og Brukshundklubb , Norsk Alaskan Malamute 

 Klubb og Norsk Bichon Frisé Klubb.  

 

 Bakgrunn: 

 Som følge av vedtakelsen av den nye lovmalen i november 2017 er medlemsklubbene 

 forpliktet til å innta den nye lovmalen i sine klubblover. Administrasjonen har så langt 

 i 2018 mottatt flere lover fra medlemsklubbene.  

 

64– SØKNAD OM OPPTAK AV NYE RASER I NORSK TERRIER KLUBB 

Hovedstyret vedtok å innvilge søknad fra Norsk Terrier Klubb om opptak av rasene Rat 

terrier og Amerikansk nakenterrier. 

 

 Bakgrunn: 

 Nordisk Kennel Union vedtok på sitt møte den 13. mars 2016 sak 9.1 to nye raser: Rat 

 Terrier og American hairless terrier.  

 Norsk Kennel Klubs hovedstyre vedtok på sitt hovedstyremøte 01. mars 2017 

 følgende:Sak 34/2017 – 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. 

 Det er ønske fra årsmøtet i Norsk Terrier Klubb at disse to rasene blir tilsluttet 

 klubben. Opptaket er enstemmig vedtatt på årsmøtet i Norsk Terrier Klubb 21. april 

 2018. 

65– ETIKKPLAKAT FOR NKK  

 NKKs Hovedstyre tok utkastet til orientering og vil komme med ytterligere innspill til 

 etikk- plakaten. Saken behandles igjen ved et senere Hovedstyremøte. 

 

 Bakgrunn: 

 I NKKs Hovedstyre strategimøte 4.april 2018 ble administrasjonen bedt om å 

 utarbeide forslag til «etikk- plakat» for NKK. 
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66– UTKAST TIL HÅNDBOK FOR MEDLEMSKLUBBENE 

 Informasjonen ble tatt til orientering.  

 

 Bakgrunn: 

 Det har over lengre tid vært et ønske om å oppdatere organisasjonshåndboken til 

 NKK. Administrasjonen har satt i gang arbeidet med å utarbeide en ny håndbok som 

 skal hjelpe medlemsklubbene med det å anvende reglene i praksis, herunder 

 gjennomføringen av årsmøtet. Håndboken skal fungere som et verktøy for de 

 tillitsvalgte i klubbene. 

 

 Den opprinnelige organisasjonsboken til NKK er omstendelig, og tar nøye for seg de 

 ulike prosessene i driften av en hundeklubb. Formålet med den nye håndboken er 

 imidlertid å fremstille sentrale emner på en kort og forståelig måte, som gjør det 

 enklere for klubbene å følge gjeldende regelverk.  

 

 Håndboken tar utgangspunkt i NKKs nye lovmal, og utdyper de temaene som er 

 relevant for klubbens virksomhet. Administrasjonen tar sikte på at håndboken skal 

 være ferdig utarbeidet i løpet av høsten 2018.  

 

Møtet hevet kl. 16.30 

Kommende hovedstyremøter andre halvår 2018 berammet til: 29.august, 19.september 

24.oktober 02.november, 12.desember. 

 

 

 

Tom Øystein Martinsen 

 

          

               Jan Helge Nordby                     Jørn Presterudstuen                           

 

                                                         

 

 

Anne Mette Sletthaug                            Marianne Holmli                                         Wenche Skogli 

 

 

 

 

 

         Astrid Indrebø                             Anniken Holtnæs  

 

 


