Protokoll
Hovedstyremøte nr. 4/19
onsdag 15. 05. 2019, kl. 17.00
Radisson blu airport hotel Gardermoen
Tilstede:
Leder
Medlemmer

Forfall

Jan Helge Nordby
Anne Mette Sletthaug
Wenche Skogli
Anniken Holtnæs
Jonna Vassbotn
Stepanka Horakova
Astrid Indrebø
Jørn Presterudstuen
Terje Lindstrøm

Varamedlemmer var innkalt men hadde ikke anledning til å møte.
Fra NKKs administrasjon deltok adm.dir Torbjørn Brenna, samt Merete Røberg-Larsen som
referent.
28 – PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 3/ 19– AVHOLDT 11.4.19
Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret.
29– MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.
30– NKKs STRATEGIPLAN FOR PERIODEN 2020-2022 - utkast
Hovedstyret vedtok iht praksis å sende den fremlagte strategien på høring til klubber,
forbund og regioner.
31– TILTAK RUNDT KVALITETSSIKRING OG TILLIT TIL NKKS
SCREENINGPROGRAM FOR HD (OPPFØLGING AV SAK 26/19)
Hovedstyret vedtok å gjennomføre tiltakene som er skissert i notatet
32– GRØNLANDSHUND–ÅPEN STAMBOK. ENDRING AV HS-VEDTAK FRA 1989.
Hovedstyret vedtok at uregistrerte grønlandshunder som importeres fra Grønland kan
typegodkjennes av en autorisert dommer (innmønstres) før registrering til NKKs register.
Bakgrunn:
Norsk Polarhundklubb har søkt om å endre pkt 3 i HS-vedtaket fra 2. mars 1989 som
omhandler regler for innmønstring av grønlandshunder fra Grønland: «…hundene må
stilles på en anerkjent utstilling og der oppnå minimum 2 AK for å kunne bli registrert».
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Dette er en antallsmessig svært liten rase mht registrerte hunder; i NKK er det registrert
gj.sn 56 hunder pr år siste 6 år, og klubben oppgir at halvparten av de registrerte hundene i
Europa er registrert i NKK. Det er et reelt behov for å få importert nytt genetisk materiale,
og med sine rundt 15.000 hunder anser klubben Grønland for å være en genetisk
gullgruve. Klubben opplyser videre at dette med all sannsynlighet er hunder som ikke er
trent til å gå pent i bånd, de har aldri vært innendørs eller hørt høytaleranlegg. Det er
derfor stor sannsynlighet for at disse hundene vil ha problemer med å vise seg pent i en
utstillingsring.
En forutsetning for at hunden skal registreres i NKK, må imidlertid være at den har en
akseptabel atferd slik det er beskrevet i rasestandarden, slik at den ikke utgjør noen fare
for mennesker.
33– MANDAT NKKS SÆRKOMITÉ FOR UTSTILLING
Hovedstyret vedtok det reviderte mandat for NKKs Særkomité for utstilling, med unntak
av endringsforslaget i pkt. 2.5.
Bakgrunn:
NKKs Særkomité (NSU) for utstilling vedtok i møte 4/2019 den 02.05.19, å revidere
mandatet til komiteen samt fremme dette for NKKs Hovedstyre (HS).
34 – ENDRING I VILKÅR FOR Å SETTE AVLSSPERRE
Saken er trukket fra sakslisten da det er nødvendig med en noe grundigere vurdering og
saksfremstilling. Saken vil bli behandlet på et senere styremøte.
35- SØKNAD OM Å ENDRE NAVN PÅ RASE
Hovedstyret vedtok å oversende saken til NKKs særkomite for utstilling
v/Standardkomiteen.
Bakgrunn:
De internasjonale navnene til rasen er «Berger Blanc Suisse» og «White Swiss Shepherd».
Sveitsisk Hvit Gjeterhund er derfor ett mer beskrivende og korrekt navn.
36- KLUBBLOVER TIL GODKJENNING
NKKs Hovedstyre godkjenner følgende klubbers og forbunds lover uten kommentarer:
-

Evenes og Omegn Hundeklubb
Flateby Hundeklubb
Fosen Brukshundklubb
Kongsberg Hundeklubb
Trysil Hundeklubb
Tønsberg Hundeklubb
Ytre Helgeland Hundeklubb
Norsk Bichon Frisé Klubb
Norsk Eurasierklubb
Norsk Islandshund Klubb
Norsk Lapphundklubb
Norsk Myndeklubb
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-

Norsk Pomeranian Klubb
Norsk Belgisk Fårehund 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
37- GENETISK BAKGRUNN TIL «SCREW-TAIL» OG ROBINOWS-LIKNEDE
SYNDROM HOS ENGELSK BULLDOG, FRANSK BULLDOG OG BOSTON TERRIER
Hovedstyret tok informasjon til orientering. Styret ber administrasjonen informere de
berørte raseklubber på en hensiktsmessig måte.
Bakgrunn:
Informasjon om ny publisert forskning angående Robinows-liknende syndrom hos tre
brachycephale hunderaser, også til videre behandling i Nordisk Kennel Union.
38- PRAKTISERING AV FULLCERTORDNINGEN
Hovedstyret vedtok å utsette saken da det er behov for mer utfyllende saksgrunnlag for å
kunne fatte vedtak i saken. Saken vil bli behandlet på et senere styremøte.
Bakgrunn:
NKKs Særkomite har i sitt møte i mars vurdert praktiseringen av fullcertordningen og
vedtok å sende en henstilling til HS om å se nærmere på praktiseringen av ordningen.
Alle vedtak var enstemmig.
Møtet hevet kl 20.30
Kommende Hovedstyremøte første halvår 2019 berammet til:
onsdag 19.juni, kl: 17.00-21.00, Sted:Gardermoen

Jan Helge Nordby
Anniken Holtnæs

Jonna Vassbotn

Anne Mette Sletthaug

Wenche Skogli
Astrid Indrebø

Stepanka Horakova
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