
SAKSLISTE 

Hovedstyremøte nr. 6/19 

onsdag 28. 08. 2019, kl. 17.00 

Radisson blu airport hotel Gardermoen 
 

 

50– PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 5/ 19– AVHOLDT 19.6.19  

 

51– MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR  

  

52– REGNSKAP PR 2.KVARTAL 2019 

Bakgrunn: 

Kvartalsrapport etter avtale med Hovedstyret 

 

53- NKK UTSTILLINGER 2021 2022  

Bakgrunn:  

NKKs Særkomité for utstilling har gått igjennom den preliminære terminlisten for 

2021 og vurdert endringer i terminlisten som å redusere antall utstillingsplasser fra 13 

til 9. Det er ønskelig å heller lage dobbel og trippelarrangement hvor NSU mener at 

økonomien ved de forskjellige arrangementene vil bli bedre for NKK.   

 

54- EVALUERING AV HS VEDTAK 132/16 – UTSTILLINGER SAMTIDIG MED 

NKK UTSTILLINGER.  

Bakgrunn: 

HS skal evaluere sitt vedtak i sak 132/16 i høst i tråd med vedtaket. Administrasjonen 

har mottatt synspunkter fra NKK region Troms/Finnmark som har ansvaret for en av 

NKKs utstillinger. Administrasjonen har sett på antallet utstillinger som er avholdt og 

planlagt samtidig med NKKs utstillinger, samt generelle påmeldingstall til 

utstillingene, som del av vurderingsgrunnlag for evalueringen.  

 

NKKs særkomite for utstilling har hatt saken til uttalelse og vedtok følgende 

anmodning til HS i sak 43/19:  

«NKKs særkomité for utstilling anmoder Hovedstyret om å stramme inn og/eller endre 

vedtakene som gjør at antallet utstillinger samtidig med NKKs utstillinger kan utvikle 

seg videre i den retning som terminlisten for 2019 viser.  Særkomiteen mener det bør 

kunne være åpning for at rasespesialer kan arrangeres slik som tidligere på motsatt 

dag av NKKs utstilling og innenfor en radius av 75 km. Raseklubb må være reell 

arrangør.  

  

NSU mener også at Unntak for jakthundrasene bør oppheves.» 

 

NKKs jakthundkomite har fått saken til uttalelse via epost. Komiteen tilbakemelding 

vil foreligge i forkant av HS sin behandling av saken.   

 

 

55-INNFØRING AV JUNIOR- OG VETERANCHAMPIONAT 

 Bakgrunn:   

NKKs Særkomite for utstilling har i sak 35/19 og 47/17 diskutert og vedtatt at 

komiteen ønsker at det innføres junior- og veteranchampionat på NKKs utstillinger fra 



1.7.2020. HS har ikke delegert fullmakt til særkomiteene til å vedta innføring av nye 

titler eller championater. Dette er således en beslutning som må tas av HS. Reglene 

knyttet til oppnåelse av junior- og veterancert, og championatene må eventuelt tas inn i 

de respektive regelverkene, men HS må foreta den konkrete beslutningen rundt om 

man ønsker å innføre de nye championatene.   

Beregningene viser at innføring av de nye championatene sannsynligvis ikke vil 

medføre økt økonomisk resultat for NKK, men det antas at championatene vil kunne 

bli godt mottatt blant utstillere.   

 

56- REVIDERING AV MALER FOR FELLESBESTEMMELSER FOR PRØVER I 

NKK 

Bakgrunn: 

Etter vedtak i RS har det blitt endringer i andre regelverk som påvirker 

fellesbestemmelsene for jakt- og brukshundprøver, og man anser det nødvendig med 

en tilpasning.  

 

57- ORIENTERING OM INNKOMNE RS-SAKER  

 

58- NKU MØTE OKTOBER 2019  

Bakgrunn:  

NKK har sekretariatsansvaret for NKU, og saksliste til møtene i oktober. Det er 

ønskelig at HS drøfter saker NKK ønsker på sakslisten og oppfølging av tidligere 

saker.   

 

59- OPPNEVNING AV FCI-REPRESENTANTER - HS-OPPNEVNTE 

Bakgrunn:  

Hvert annet år er det oppnevning av representanter til ulike FCI komiteer, og disse 

oppnevnes etter forslag fra klubber, forbund og regionene. 

 

 

60- NKKS STRATEGIER 2020-2022  

 

61- 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 

 

62– MUNTLIG RAPPORTERING FRA HOVEDSTYREMEDLEMMER OM 

AKTUELLE SAKER I SÆRKOMITEENE 

 

63– REFERAT FRA FCI GA WELS 2019 

  

 


