Protokoll
Hovedstyremøte nr. 6/19
onsdag 28. 08. 2019, kl. 17.00
Radisson blu airport hotel Gardermoen
Tilstede:
Leder
Nestleder
Medlemmer

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

Fra NKKs administrasjon deltok adm.dir Torbjørn Brenna, Marianne Ono Njøten, samt
Merete Røberg-Larsen som referent. I tillegg deltok etter avtale Ellen Bongard under
behandling av sak 52.
FCI president Tamas Jakkel som var i Norge i anledning BOAS-arrangementet 29.8, møtte
Hovedstyret i forkant det formelle hovedstyremøtet. Veien videre for FCI var et av flere
interessante temaer i møtet. Jakkel takket NKK for initiativet angående de brackycephale
rasene, og ga oss også kreditt for vår medvirkning til å starte prosessen som førte til nye
statutter i FCI. FCI presidentens norgesbesøk vil bli omtalt nærmere i kommende utgave av
Hundesport.

50– PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 5/ 19– AVHOLDT 19.6.19
Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret.
51– MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR
Hovedstyret tok informasjonen til orientering. Informasjon oversendes
kontrollkomiteen.
52– REGNSKAP PR 2.KVARTAL 2019
Informasjonen om regnskap pr 2.kvartal ble tatt til orientering.
Regnskapsrapporten oversendes Kontrollkomiteen.
Bakgrunn:
Kvartalsrapport etter avtale med Hovedstyret
53- NKK UTSTILLINGER 2021 2022
Hovedstyret vedtok å behandle saken på et senere styremøte. Hovedstyret ber
administrasjonen og særkomiteen for utstilling om å utrede saken nærmere.
Hovedstyret vil ved behandling av saken invitere representant fra særkomiteen til å
presentere saken.
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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.
Hovedstyret vedtok at raseklubber kan arrangere utstilling for egne raser samtidig med
NKKs utstillinger, gitt at utstillingen holdes motsatt dag av når rasen bedømmes på
NKK utstillingen og lokaliseres innenfor en radius av 75 km fra der NKK utstillingen
arrangeres.
Den enkelte raseklubb med raseforvaltningsansvar for jakthundraser gis dispensasjon
til å avholde rasespesial kun for egen/egne raser samtidig med NKKs utstillinger,
samme dag og på annet sted i landet, i juni, juli og august. Raseklubbene kan ikke
delegere disse utstillingene til andre eller tillate sine raser å delta på annen raseklubb
sin utstilling i ved utstillinger som sammenfaller med NKKs utstillinger, med mindre
de faller inn under første avsnitt i dette vedtaket.
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. Komiteens tilbakemelding
forelå i forkant av HS sin behandling av saken.

55-INNFØRING AV JUNIOR- OG VETERANCHAMPIONAT
Hovedstyret vedtok mot tre stemmer at det innføres junior- og veteranchampionater på
NKKs nordiske og internasjonale utstillinger med virkning fra 1.7.2020.
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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
Hovedstyret vedtok at saken oversendes jakthundkomiteen og sportshundkomiteen for
videre behandling.
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
Hovedstyret hadde gjennomgang av innkomne saker og gav føringer til
administrasjonens saksutredning.
58- NKU MØTE OKTOBER 2019
Saken behandles ved neste Hovedstyremøte.
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
Hovedstyret vedtok å oppnevne følgende representant til FCI-komiteen for perioden
2019-2021:
FCIs commission for Shows:
FCIs commission for Show Judges:
FCIs Breeding commission:

Leif Herman Wilberg
Leif Herman Wilberg
Kim Bellamy

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
Saken behandles ved neste styremøte.
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61- KLUBBLOVER TIL GODKJENNING
NKKs Hovedstyre vedtok å godkjenne følgende klubbers og forbunds lover uten
kommentarer:
- Asker Hundeklubb
- Drammen Brukshundklubb
- Holmestrand Hundeklubb
- Kristiansund Hundeklubb
- Kvinnherad Hundeklubb
- Salten Brukshundklubb
- Keeshondklubben Norge
- Norsk Collie Klubb
- Norsk Hovawart Klubb
- Norsk Newfoundlandshundklubb
- Norsk Spaniel Klub
- Fuglehundklubbenes Forbund

62– MUNTLIG RAPPORTERING FRA HOVEDSTYREMEDLEMMER OM
AKTUELLE SAKER I SÆRKOMITEENE
Saken behandles ved neste styremøte.
63– REFERAT FRA FCI GA WELS 2019
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

Møtet hevet kl 20.50
Kommende Hovedstyremøte første halvår 2019 berammet til:
Mandag 16.september, tirsdag 22.oktober, fredag 29. november,
onsdag 11.desember.

Jan Helge Nordby
Anniken Holtnæs
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