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SAKSLISTE 

Hovedstyremøte nr. 5/19 

onsdag 19. 06. 2019, kl. 17.00 

Radisson blu airport hotel Gardermoen 
 

 

39 – PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 4/ 19– AVHOLDT 15.5.19  

 

40– MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR  

 

41 – MUNTLIG RAPPORTERING FRA HOVEDSTYREMEDLEMMER OM 

AKTUELLE SAKER I SÆRKOMITEENE  

 

42 -ORIENTERING - TILBAKEMELDING FRA NKU-SC ANG ROBINOW-

LIKNENDE SYNDROM 

 

43.1 – MINUTES –FCI GENERAL ASSEMBLY – ORIENTERING 

43.2 – MINUTES –FCI EUROPE SECTION, GENERAL COMMITTE-

ORIENTERING 

 

44.1 – ÅRSREGNSKAP 2018  

44.2 – STYRETS ÅRSBERETNING 

 

45– BERAMMELSE HOVEDSTYREMØTER 2.HALVÅR 2019 

 

46- DELEGERING OG DOKUMENTASJONSKRAV VED INNFØRING OG 

OPPHEVING AV KRAV OM KJENT HD- OG AD STATUS 

Bakgrunn: 

HS har tidligere vedtatt å delegere til administrasjonen å behandle søknader om 

innføring/oppheving av krav til kjent HD- og/eller AD-status hos foreldredyr for 

registrering av valper i NKK, etter at ønsket om å innføre kravet er vedtatt på 

raseklubbens årsmøte. I prinsippet håndteres dette slik at årsmøtevedtaket alltid blir 

etterkommet, uavhengig av noen form for dokumentasjon om hvorfor kravet ønskes 

innført/opphevet. 

Det kommer fra tid til annen nye raser som ønsker innført krav om kjent HD-status, 

ofte uten at det foreligger noen dokumentasjon for hvorfor kravet ønskes innført, 

hverken mht statistikk over forekomst i Norge, Norden eller andre land hvor avlsdyr 

hentes fra, eller forekomst av eventuelle kliniske problemer forårsaket av HD hos 

rasen. Enkelte av disse rasene er små i fysisk størrelse og i antall i Norge. Det kan 

virke som om enkelte klubber synes deres raser må ha noen restriksjoner, og ettersom 

så mange raser har krav om kjent HD-status, kan dette være et greit sted å begynne. 

Slik det er i dag, kan klubber også be om at krav til kjent HD- og/eller AD-status 

fjernes, på bakgrunn av årsmøtevedtak – uten noen faglig begrunnelse eller statistikk 

som underbygger at kravet ikke lenger har noen hensikt.  
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47- SØKNAD OM OPPTAK AV NYE RASER I NORSKE HAREHUNDKLUBBERS 

FORBUND 

Bakgrunn: 

NHKF har i flere år hatt raseansvar for russisk støver og russisk flekket støver, men i 

forbindelse med utstillingene for 2019 står ikke rasene som tilsluttet NHKF. Rasene står 

nå under R.U.R gr.6. Ved henvendelse til NKK om dette forklarer medarbeider på 

Aktivitetsavdelingen at det ikke ligger noen søknad om raseansvar for disse rasene i 

NKKs arkiv, og ber om at NHKF sender en ny formell søknad. 

 

De 4 sveitsiske rasene- Jurastøver, schweizerstøver, luzernerstøver og bernerstøver - 

har Sveits som hjemland. Alle har samme rasestandard med unntak av farger og FCI 

standard rasenummer er 059. Schweizer- og luzernerstøver er raser under NHKF.  

 

48- PRAKTISERING AV FULLCERTORNINGEN – REF HS-SAK 38-19 

 

 

49- KLUBBLOVER TIL GODKJENNING 

Bakgrunn: 

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

forpliktet til å innta den nye lovmalen i sine klubblover 

 


