Protokoll
Ekstraordinært Hovedstyremøte nr. 7/19
fredag 06. 09. 2019, kl. 16.00
Møtet ble avhold som telefonmøte
Tilstede:
Leder
Nestleder
Medlemmer

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

Fra NKKs administrasjon deltok adm.dir Torbjørn Brenna, Marianne Ono Njøten, Cecilie
Holgersen, Ellen Bongard, Hilde Engeland, Henriette Sæbø, Elisabeth Jangås, Kjetil V
Johansen. Referent: Merete Røberg-Larsen.
64– Alvorlig sykdom hos hund i Norge
Hovedstyret ser med alvor på omfanget av hunder som er blitt alvorlig syke og flere
hunder har dødd.
Hovedstyret delegerer til administrerende direktør og styreleder å innstille alle
terminfestede arrangementer (prøver, utstillinger mv) umiddelbart for en periode på 14
dager frem i tid, dersom det avkreftes at sykdommen skyldes noe hunden har spist
eller drukket.
Hovedstyret besluttet følgende knyttet til innstilling av terminfestede arrangementer:
Hovedstyret konstaterer at innstilling av terminfestede arrangementer ikke er noe den
enkelte arrangør kunne forutse eller forhindre. Dette er en ekstraordinær omstendighet
som er utenfor arrangørenes kontroll. Som følge av dette er arrangørene ikke ansvarlig
for å dekke eller refundere påmeldingsavgift.
Hovedstyret legger til grunn at det er det alminnelige regelverket for force majeure
som er gjeldene.
Bakgrunn:
Onsdag 4.9.19 gikk AniCura ut med varsel om ukjent alvorlig sykdom hos hund og at
flere hunder har like symptomer med blodig diare og noen også blodig oppkast og
flere hunder har dødd. I samråd med styreleder gikk NKKs administrasjon torsdag
5.9.19 ut og anbefalte klubber og forbund å avlyse terminfestede arrangementer
kommende helg (6.9 – 8.9), og at den enkelte arrangør måtte vurdere om det er
praktisk mulig å gjennomførbart å unngå kontakt mellom hunder.
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Møtet hevet kl 16.55
Kommende Hovedstyremøte første halvår 2019 berammet til:
Mandag 16.september, tirsdag 22.oktober, fredag 29. november,
onsdag 11.desember.
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