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Innkalling 
I henhold til lovenes § 3-3 innkalles det til: 

 
NORSK KENNEL KLUBs 58. ORDINÆRE  

REPRESENTANTSKAPSMØTE 

Quality Airport Hotel Gardermoen 
Lokeveien 7, 2067 Jessheim 

 
Lørdag den 30. november fra kl. 09.00 – 18.00  

Registrering og utdeling stemmegivere kl. 09.00-09.45  
Representantskapsmøte kl. 10.00-18:00 

og søndag 1. desember fra kl. 09.00 – beregnet avslutning senest kl. 15.00 
 

NKK regioner, raseklubber og forbund må senest 3 uker før Representantskapsmøtet, – dvs. senest 
innen 8. november 2019, ha meddelt NKK navn og adresse på representant(er) og vararepresentant(er) 
(NKKs lover § 3-2, 4. ledd). 

Representant som ikke kan møte i Representantskapsmøtet skal overlate innkallelsen til oppnevnt 
vararepresentant. 

Dersom verken representanten eller vararepresentanten kan møte, kan det meddeles skriftlig fullmakt til 
annen møtende representant. 

Har representanten flere enn én stemmepost, må det skrives like mange fullmakter til forskjellige 
representanter som representanten har stemmeposter for. 

Ingen representant kan møte med mer enn én fullmakt (lovenes § 3-2). 

Møtende representant medbringer IKKE sin oppnevnte vararepresentant til Representantskapsmøtet. 

       
                 

 

Forberedelse til og gjennomføring av Representantskapsmøtet: 

Vi oppfordrer representantene til å møte i god tid. Ved inngangen til møtesalen registreres hver enkelt 
deltaker fortløpende. Møtesalen er organisert i forkant slik at representantene for de ulike klubber, 
forbund og regioner er tildelt sine plasser. 

Etter påmeldingsfrist 8. november vil alle påmeldte representanter få tilsendt fullstendig saksliste, 
saksdokumenter, kandidatpresentasjoner samt forretningsorden pr. e-post. Utsendte dokumenter må 
medbringes til RS, av miljøhensyn vil det ikke bli skrevet ut fulle sakspapirer til representanter fra og 
med 2019. Informasjon om, og tilgang til alle saksdokumenter er også tilgjengelig på NKKs nettside fra 
1. oktober, slik at alle gis informasjon om saksliste, saksdokumenter, innstilling mv. og kan forberede 
seg i god tid før møtestart. Følgelig bør det ligge til rette for stor grad av involvering, gode diskusjoner 
og gode vedtak.  

For deltakere som ønsker å vise innlegg, informasjon eller lignende på storskjerm under RS, kan disse 
tas med på stick eller sendes til adm@nkk.no i forkant. For øvrig henvises til dokumentet 
«Forretningsorden og normer for stemmegiving på NKKs 58. ordinære RS 30 november. – 1. desember 
2019», som sendes ut på e-post sammen med saksdokumentene til påmeldte deltakere. 

 

mailto:adm@nkk.no
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              Forslag fra: Norsk Puddelklubb  
 
      b)    Redegjørelser fra Hovedstyret og NKKs særkomite for utstilling    
              Forslag fra: Norsk Puddelklubb 
 
      c)    Lovendring NKKs lover § 3-3  
              Forslag fra: NKK Region Buskerud, Troms, Agder, Rogaland og Nord- Vestlandet  
   
      d)    Lovendring NKKs lover § 3-4 
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Sak 2 – NKKs årsrapporter 2018 
 
Sak 2 a – c Årsrapport, årsberetning og årsregnskap med revisjonsberetning 
 

For sak 2 a, b og c henvises til NKKs nettsider: 

www.nkk.no/aarsrapport2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nkk.no/aarsrapport2018
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Sak 2 d Kontrollkomiteens erklæring for 2018 
 

Kontrollkomiteens erklæring vil bli presentert i Representantskapsmøtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Sak 3 Info om virksomheten pr. 30.09.19 
 
Info om virksomheten pr. 30.09.19 vil bli presentert i Representantskapsmøtet.  
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Sak 4 Rapporter 
  
Sak 4 a Årsrapport fra Lovkomiteen 2018 
 

 

UTTALELSE FRA LOVKOMITEEN 

 

NKKs Lovkomite har hatt to saker til behandling i 2018: 

 

Sak 1/2018.  

Norsk Boxerklubb rettet en henvendelse til Lovkomiteen om hvordan avstemninger i klubben om 
personvalg skal skje etter den nye Lovmalen som ble vedtatt på representantskapsmøtet (RS) i 2017. 
Hovedspørsmålet i saken var om det er adgang til å stemme nei/ mot på kandidater, eller om de som 
ønsker å stemme mot/nei, i stedet må stemme på en annen foreslått/valgbar kandidat. Det vil si om 
man kan stemme nei til en foreslått kandidat ut ifra at man ikke har tillit til vedkommende, uten å 
foreslå en annen valgbar person. Boxerklubben mener at nei ikke er et alternativ. NKK mener det 
motsatte. Lovkomiteens flertall mente at NKKs tolkning var forsvarlig og ikke uriktig. 

 

Sak 2/2018.  

Lovkomiteen mottok en henvendelse fra NKK om forståelsen av NKKs lover § 3 - 4 nest siste ledd, 
bestemmelsen om at personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av 
domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven ikke kan velges eller oppnevnes 
til tillitsverv i NKK. Lovkomiteen uttalte at et ilagt aktivitetsforbud av Mattilsynet eller domstol etter 
Dyrevelferdsloven § 33, eller straff ilagt etter samme lov § 37 er diskvalifiserende for å inneha 
tillitsverv i NKK etter NKKs lover § 3 – 4 nest siste ledd. 

Uttalelsene i sin helhet er å finne på NKKs sider. 

Etter 9 år som leder i Lovkomiteen takker jeg for meg. Vi har i denne perioden hatt mange interessante 
foreningsrettslige saker opp til behandling, og det har vært en glede å ta del i dette på vegne av NKK. 
Jeg håper at NKK fortsatt ser viktigheten av Lovkomiteen og benytter denne i større utstrekning 
fremover enn det som har vært tilfelle i de to siste år. 

 

17/9 2019 

Mvh 

Jan Terje Bårseth 

Leder Lovkomiteen 
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Sak 4 b Årsberetning fra Disiplinærkomiteen 2018 
 

Årsberetning for Disiplinærkomiteen 2018 

Komiteen besto i 2018 av: 

Brit Haarklou Mathisen (leder) 
Aase Jakobsen (nestleder) 
Bjørg Andreassen 
Ola Idar Løkken 
Silje Bjarkøy 
Varamedlemmer: Annette Helk og Kari Knudsen 
 
Generelt om DKs virksomhet i 2018 

DK hadde gjennomførte i 2018 alle de møter som var berammet. Møtene ble også i 2018 avholdt på 
Gardermoen på grunn av reiseavstand m.v. I tillegg til møter har det vært betydelig e-
postkorrespondanse i forbindelse med DKs vurdering og saksbehandling for innkomne saker. 

2018 ble et år med mange saker og det varen betydelig økning fra 2017. I 2017 hadde DK kun 13 saker 
til behandling, mens det i 2018 var hele 24 saker. 

Sakstyper 2018 

Trenden er fortsatt at de fleste sakene gjelder oppdrett, hele 17 av de 24 sakene gjaldt brudd på de 
etiske grunnreglene for avl og oppdrett, det vil si 71 % av sakene. DK har i sin saksbehandling 
selvfølgelig fortsatt hatt hovedfokus på hundevelferd, og er av den oppfatning at oppdrett av hund i 
Norge skal skje på en måte som ivaretar hensynet til hundene og deres liv.  

DK har derfor fortsatt å slå relativt hardt ned på avl på for unge eller for gamle hunder og/eller svært 
tett avl. 

I tillegg til oppdrett, så har det kommet inn enkelte saker som i hovedsak ser ut til å dreie seg om 
personkonflikter. Disse sakene er etter DKs syn fortsatt lite egnet til behandling i DK. Det er dog 
gledelig at et par av sakene har latt seg løse mellom partene før de ble behandlet i DK. Dette er etter 
DKs vurdering både ønskelig og hensiktsmessig, da det reduserer risikoen også for fremtidige konflikter 
mellom partene. 

DK synes det er gledelig at det kun kom inn 1 sak som gjaldt underslag i 2018, tidligere har dette vært 
mer hyppig forekommende. Vi håper at det fortsetter slik, det er viktig for den gode dugnadsånden i 
hundemiljøet. 

Dessverre har det også vært et par saker som gjelder vold mot hund, og også en sak med slåssing 
mellom personer som var til stede på utstilling. La oss håpe at dette ikke gjentar seg i fremtiden. 

DKs avgjørelser fra 2018 er tilgjengelig (anonymisert) på NKKs sider. 

 

DK takker for seg og ønsker det nye Domsutvalget lykke til med sin virksomhet 😊😊 

25.09.2019 

Disiplinærkomiteen 2018  
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Sak 4 c Årsrapport fra Appellutvalget 2018 
  

 
ORIENTERING OM APPELLUTVALGET 2018 

 

Appellutvalget besto i 2018 av: 

Leder:   Anette Jahr 
Nestleder:  Harald Bruflot 
Medlemmer:  Tarja Aabø  
   Nina Skjelbred 
   Helene Korvald  
Varamedlemmer: Tanja Huslund  

Magnar Brusveen  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Appellutvalget (AU) arbeidet i 2018 etter NKKs Lover samt (nye) Generelle 
Saksbehandlingsregler vedtatt på RS 2017. Appellutvalget (AU) ble deretter avviklet 31. 
desember 2018 ved endringer i NKKs lovers kapittel 7 (Disiplinærreaksjoner) vedtatt på RS 
2017. 

AU mottok 37 nye saker i 2018 (mot 23 i 2017, 24 i 2016, 26 i 2015 og 7 i 2014). I tillegg var 4 
saker overført fra 2017. AU hadde 5 møter og avgjorde totalt 38 saker i 2018. 3 saker ble overført 
til det nyopprettede Ankeutvalget for avgjørelse der etter 1. januar 2019. Av de 38 avgjorte 
sakene var det dissens i AU (4-1) i 2 saker. Sammendrag av AU sine avgjørelser har vært 
publisert ca. hver 6 måned og ligger på det nye Ankeutvalgets side på nkk.no.  

Fra 1. januar 2019 trådte det nye Ankeutvalget (bestående av Anette Jahr, Brit H. Mathiesen og 
Harald Bruflot) i kraft. Samtidig trådte også NKKs nye Saksbehandlingsregler for 
Disiplinærsaker i kraft.  

Ankeutvalget har pr. d.d. avgjort de 3 overførte sakene i 2019 og har etter dette ikke mottatt 
ytterligere anker. Avgjørelser fra Ankeutvalget publiseres i fulltekst i anonymisert form på 
Ankeutvalgets side på nkk.no.   

 

 

Anette Jahr 

 

Leder NKKs Ankeutvalg 

Tidligere leder NKKs Appellutvalg    

(Sign) 

 

23. september 2019 
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Sak 5 Innkomne saker  
 
Sak 5 a Praktisering av fullcertordningen 
 

Norsk Puddelklubb har fremmet forslag til behandling på RS 2019. 

 

Forslag til vedtak fra Norsk Puddelklubb: 

Regelendringen reverseres og at fullcertordningen praktiseres slik den har blitt gjort til dags dato – den 
beste hunden med CK som ikke er NUCH eller fullcertet får certet. 

 

Begrunnelse fra Norsk Puddelklubb:  

Hovedstyret vedtok på sitt møte 19. juni 2019 å endre praktiseringen av fullcertordningen til: 

«Endringen medfører at cert tildeles den best plasserte hunden som ikke er norsk champion og den nest 
beste plasserte hunden tildeles reservecert. Dersom hunden som er berettiget til å motta certet er 
fullcertet, går certet videre til den som er berettiget til reservecert. Dersom begge hundene er fullcertet 
vil det ikke bli utdelt cert eller reservecert.  

Bakgrunnen for Hovedstyrets vedtak er følgende hovedpunkter:  

- Ny praktisering ivaretar NKKs formålsparagraf på en bedre måte 
- Ny praksis harmoniserer med vedtak fattet på RS 
- Ny praksis forenkler det praktiske arbeidet i ringen og gjør det lettere å forstå 

 
Vi ser ikke at disse punktene gir et rett bilde og vil kommentere dette under. 

 

Ny praksis harmoniserer med vedtak fattet på RS 

I protokoll fra Særkomite Utstillings møte 28 mars 2019 henvises regelendringen til RS sak 5a (2014), 
5h (2016) 5b (2017).  

Protokoll fra RS sak 5a 2014 ble det vedtatt:  

1. Det åpnes for å benytte to generelle varianter, hvor det er et generelt krav om 3 cert på utstilling 
i Norge for 3 ulike dommere hvorav minst ett av de tre certene må være tatt på NKK utstilling i 
regi av NKK eller raseklubb/forbund som har storcert.  

2. For raser med tilleggskrav mulighet for å velge bort storcert.  
3. I tillegg innføring av generelle regler for fullcert.  
4. Implementering av denne ordningen fastsettes til 01.01.2015 

 
Protokoll fra RS sak 5h 2016 ble det foreslått at fullcertordningen skulle reverseres.  

Totalt stemmer avgitt: 76.781 
For: 17.256 
Mot: 59.525 
Blank: 0 

Forslaget falt.  
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Protokoll fra RS sak 5b 2017 ble det foreslått at fullcertordningen skulle reverseres.  

Totalt stemmer avgitt: 86.905 
For: 15.010 
Mot: 70.898 
Blank: 997 

Norsk Retrieverklubb fremmet følgende forslag til vedlegg:  
«Fullcertordningen opprettholdes, men raseklubber/forbund kan søke særkomite for utstilling om fritak 
fra ordningen.»  

Totalt stemmer avgitt: 86.905 
For: 53.935 
Mot: 32.566 
Blank: 404 

Vedtak: Fullcertordningen opprettholdes, men raseklubber/forbund kan søke særkomite for utstilling om 
fritak fra ordningen.  

NPK kan ikke se hvordan den nye regelendringen harmoniserer med tidligere RS-vedtak, da 
fullcertordningen er vedtatt med klart flertall i alle årene HS henviser til.  

 

Ny praksis ivaretar NKKs formålsparagraf på en bedre måte. 

NKKs formålsparagraf: 

NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme 
positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK skal 
også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det 
gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.  

NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og klubber og forbund arbeider for NKKs formål 
på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKKs nasjonale og internasjonale forpliktelser.  

NPK kan ikke se hvordan praktiseringen av fullcertordningen frem til nå ikke har ivaretatt NKKs 
formålsparagraf, ei heller at regelendringen vil ivareta den bedre. Tvert imot mener vi at 
fullcertordningen, slik den praktiseres nå, løfter flere hunder frem, og motiverer flere til å stille ut, og 
derfor i større grad bidrar til at avl skjer i riktig retning, gjennom å kunne gi grunnlag for bedre genetisk 
diversitet. 

 

Ny praksis forenkler det praktiske arbeidet i ringen og gjør det enklere å forstå.  

En hund som er utdelt CK, er ifølge dommerens vurdering en hund av champion-kvalitet. Ved denne 
regelendringen, vil en hund være av champion-kvalitet, men kan ikke motta certet om den står bak to 
fullcertede hunder. Den kan derimot motta certet om den står bak to NUCH. Hva vil CK da bety etter 
01.01.2020? Har den noen verdi?  

Hvis forklaringer fra HS-medlemmer på facebook-forum er riktig, vil man kalle inn hunder som har fått 
CK, men som ikke er NUCH hvis de 4 plasserte hundene i BHK/BTK er NUCH fra før av. Hvis hund 5 
og 6 er fullcertet, vil det ikke bli utdelt cert den dagen. Hvorfor er en hund «verdig» certet hvis den står 
bak 4 champions, men ikke bak 4 fullcertede hunder? Hvordan er dette enklere enn dagens løsning? 
Hvordan er dette enklere å forstå? Hvor mange utstillinger der cert ikke blir utdelt, vil det gå før vi har 
fullcert-ordningen oppe på RS igjen?  
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Fullcert-ordningen var et kompromiss på RS 2014, etter at det ble vedtatt å fjerne stor-cert på RS 2013 – 
et vedtak som forøvrig ble vedtatt med 47.557 stemmer for og 27.952 stemmer imot. Kompromisset ble 
inngått bl.a. fordi at NKK ville tape penger på sine utstillinger om dette vedtaket ble opprettholdt. I alle 
sakspapirer der reversering av fullcert-ordningen har blitt diskutert, har HS ønsket at reversering skal 
vedtas, til tross for at de ifølge egne statistikker ikke har blitt flere champions enn forventet, og det ikke 
kan bevises at kvaliteten på championene har blitt dårligere.  

Har HS og Særkomiteen Utstilling nå bevis for at det er «for lett» å bli champion, slik at kvaliteten har 
sunket? Har det blitt flere champions enn vi kan forvente?  

NPK ber om at regelendringen reverseres og at fullcertordningen praktiseres slik den har blitt gjort til 
dags dato – den beste hunden med CK som ikke er NUCH eller fullcertet får certet.» 

 

 

 

 

Saksutredning: 

NKKs særkomite fremmet følgende sak til NKKs Hovedstyre:  

«Praktisering av fullcert ordningen. 

På representantskapsmøtet i 2013 ble det vedtatt at storcert ordningen skulle fjernes. Til 
representantskapsmøtet i 2014 ble det fra flere klubber fremmet et forslag om å endre vedtaket fra 2013 
om å fjerne storcert ordningen. HS la i den forbindelse frem følgende omforente forslag som ble vedtatt: 

1. Det åpnes for å benytte to generelle varianter, hvor det er et generelt krav om 3 cert på utstilling 
i Norge for 3 ulike dommere hvorav minst ett av de tre må være tatt på NKK utstilling i regi av 
NKK eller raseklubb som har storcert. 

2. For raser med tilleggskrav mulighet for å velge fort storcert. 
3. Innføring av generelle regler for fullcert. 
4. Implementering av ordningen fastsettes til 1.1.2015.  

 

Fullcertordningen kom i stand pga. at Retrieverklubben ikke ville ha tilleggskrav og fremdeles ville ha 
storcert. Pga. at konkurransen innen rasen er meget, og det er meget vanskelig å vinne cert, har man 
inngått en gentlemans agreement om at man ikke stiller ut juniorer og unghunder etter at de har vunnet 
det nødvendige antallet cert til å få godkjent en champion tittel før hunden er gammel nok til å oppnå 
championtittelen. Klubben arrangerer årsbeste konkurranser, og denne gentlemans agreement forhindrer 
særdeles lovende juniorer/unghunder å være med å konkurrere om årets utstillingshund. 
Retrieverklubben ønsket derfor å innføre en fullcert ordning. 

I utgangspunktet en ganske uproblematisk løsning hvor certet deles ut til den beste hunden som ikke 
enda er champion og reserve cert til den neste i rekken som ikke er champion. Dersom den beste hunden 
er fullcertet vil vinneren av reserve certet oppgraderes til cert. Dette burde være forholdsvis enkelt å 
forholde seg til, men så vedtok HS er helt annen praktisering av ordningen.  HS bestemte at certet skulle 
deles ut til den første hunden som ikke er champion og heller ikke er fullcertet. Denne ordningen gjør at 
reservecertet aldri kommer til anvendelse. Dersom den beste hunden som ikke er champion er fullcertet, 
vil certet (ikke reserve certet) deles ut til den neste hunden med ck. Dersom denne også er fullcertet går 
certet bare videre nedover i rekken helt til man finner en hund som ikke er fullcertet.  
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Denne ordningen gjør jobben meget vanskelig administrerbar for ringsekretærene og dommerne som 
enten må beholde alle de ck vinnende hundene i ringen, eller må kalle inn igjen alle ikke plasserte ck 
hunder slik at dommeren kan avgjøre hvem som skal få certet. Dette tar også unødvendig mye ekstra tid 
da mange utstillere ikke er klar over muligheten for at de kan få cert selv om de ikke plasserer seg i best 
i kjønn klassen og i ekstreme tilfeller har hundene måttet bli hentet i bilen da eieren har trodd at 
bedømmelsen har vært over da de ikke har blitt plassert.  

Selvfølgelig kan man hevde at alle hundene dommeren har tildelt ck burde være verdige champions, 
men dessverre er det en realitet at ikke alle dommere, av forskjellige årsaker, ikke har de samme krav til 
utdeling av ck.  Kvaliteten på hundene blir jo dårligere jo lenger ned i rekken man må gå før man finner 
en hund som ikke er fullcertet, og faren er derfor stor for at kvaliteten på champions vil reduseres selv 
om kravet til storcert opprettholdes. Særkomiteen mener det er svært viktig at en champion tittel skal 
være et kvalitetsstempel og ikke noe som alle hunder kan oppnå bare de stiller ut mange nok ganger og 
reiser langt nok. 

Særkomiteen henstiller derfor HS til å revurdere praktiseringen av fullcert ordningen slik at den 
praktiseres på samme måte som CACIB regelen. Det vil si at den best plasserte hunden som ikke er 
norsk champion tildeles cert og den neste best plasserte tildeles reserve cert. Dersom begge hundene er 
fullcertet vil det ikke bli utdelt noe cert. Dersom dette gjennomføres tror særkomiteen at de aller fleste 
klubbene vil kunne leve godt med en fullcert ordning også alle de som i dag har søkt om fritak fra 
regelen.» 

 

 

Hovedstyrets vurdering:  

Hovedstyret behandlet saken i møte 19. juni 2019, sak  

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

Hovedstyret vedtok mot en stemme å endre praktiseringen av dagens fullcertordning i tråd med innspill 
fra NKKs særkomite for utstilling med virkning fra 1.1.2020.    

Endringen medfører at cert tildeles den best plasserte hunden som ikke er norsk champion og den nest 
beste plasserte hunden tildeles reserve cert. Dersom hunden som er berettiget til å motta certet er 
fullcertet, går certet videre til den som er berettiget til reserve cert. Dersom begge hundene er fullcertet 
vil det ikke bli utdelt cert eller reserve cert.  

Bakgrunnen for Hovedstyrets vedtak er følgende hovedpunkter:  

o Ny praktisering ivaretar NKKs formålsparagraf på en bedre måte  

o Ny praksis harmoniserer med vedtak fattet på RS  

o Ny praksis forenkler det praktiske arbeidet i ringen og gjør det lettere å forstå    

Hovedstyret er av den oppfatning at en endring av gjeldende praksis kan besluttes av HS, da den 
konkrete praktiseringen av RS vedtaket tilbake i 2014 ikke omfattet vedtak rundt selve praktiseringen.   

NKKs særkomite for utstilling har presisert i vedtak 45/19 hvordan ny praksis er ment:  

45 PRESISERING AV HS-VEDTAK 48/19 VEDRØRENDE PRAKTISERING AV 
FULLCERTORDNINGEN FRA 1.1.2020. 
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I etterkant av at NKKs Hovedstyre i sak 48/19 vedtok å endre praktiseringen av dagens fullcertordning 
har Administrasjonen mottatt en rekke henvendelser fra enkeltmedlemmer om hvordan praktiseringen 
blir fra 1.1.2020. Som følge av dette er det et behov for at NSU presiserer hvordan vedtaket vil utspille 
seg i praksis. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

«NKKs særkomité for utstilling vedtok at fullcertordningen skal praktiseres på følgende måte: 

Cert tildeles den beste hunden som ikke er norsk champion og den nest beste hunden tildeles 
reservecert. Dersom hunden som er berettiget til å motta certet er fullcertet, går certet videre til den som 
er berettiget til reservecert. Dersom begge hundene er fullcertet vil det ikke bli utdelt cert eller 
reservecert.» 

 

 

 

Hovedstyrets innstilling:  

Forslaget avvises. 
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Sak 5 b Redegjørelser fra Hovedstyret og NKKs særkomite for utstilling 
 
Norsk Puddelklubb har fremmet forslag til behandling på RS 2019. 

 

Forslag til vedtak fra Norsk Puddelklubb: 

Norsk Puddelklubb ber om redegjørelse på følgende punkter:  

Hva er bakgrunnen for denne utskiftingen, der ingen av de gamle medlemmene ble sittende, med den 
følge at ikke kontinuiteten kunne bli ivaretatt, slik intensjonen antagelig er i mandatet? NPK ønsker en 
redegjørelse for dette. 

Hvilke raseklubber og forbund NSU har samarbeidet med vedr. den regelendringen som fant sted 10. 
januar 2019 om at uoffisielle utstillinger kun skal ha en godkjent/ikke godkjent bedømmelse, og ikke en 
kvalitetsbedømmelse. 

Det er bestemt av NSU at det skal innføres juniorchampionat og veteranchampionat fra 1.1.2019. Norsk 
Puddelklubb ønsker en redegjørelse for hvilke raseklubber/forbunds generalforsamling eller tilsvarende 
de har arbeidet ut fra. 

NPK vil gjerne se administrasjonens kostnadsberegning, og gjerne ha en redegjørelse for hvorfor ikke 
dette var ute på høring i klubbene, før det ble vedtatt å innføre nye championater. 

 

Begrunnelse fra Norsk Puddelklubb:  

Praksis i 2019 i forhold til mandat for Særkomiteen for utstilling  

Norsk Puddelklubb ønsker en redegjørelse ang NKKs Særkomite for Utstilling (NSU) sin aktivitet siden 
desember 2018, basert på mandatet for NSU.  

Først, det var full utskifting av samtlige komitemedlemmer i desember 2018, til tross for at det i NSUs 
mandat står følgende:   

4.3 HS oppnevner normalt komiteen formelt for 2 år av gangen etter overnevnte kriterier og slik at 
omtrent halvparten av komiteen oppnevnes hvert år. Komiteen er beslutningsdyktig når minst 4 av 
medlemmene deltar. 

Hva er bakgrunnen for denne utskiftingen, der ingen av de gamle medlemmene ble sittende, med 
den følge at ikke kontinuiteten kunne bli ivaretatt, slik intensjonen antagelig er i mandatet? NPK 
ønsker en redegjørelse for dette. 

Så gjelder det NSUs mandat til å forandre reglene vedr. uoffisielle utstillinger. Ifølge mandatet:  

6. Komiteens fullmakter og vedtaksmyndighet  

6.1 Fullmakt til å fastsette utstillingsregler etter innstilling fra, og i samarbeid med raseklubber og 
forbund. Komiteen må ta hensyn til vedtak og/eller føringer gitt av NordiskKennelunion (NKU).  

6.2 Fullmakt til å stadfeste utstillingsrelaterte komiteer og oppnevne KG etter forslag på kandidater fra 
medlemsklubbene i NKK for: NKKs dommerutdannelseskomite (DUK) NKKs standardkomite NKKs 
utstillingskomite (UK) NKKs kompetansegruppe for ringsekretærer NKKs kompetansegruppe for 
juniorhandling 
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Norsk Puddelklubb ønsker en redegjørelse for hvilke raseklubber og forbund NSU har 
samarbeidet med vedr. den regelendringen som fant sted 10. januar 2019 om at uoffisielle 
utstillinger kun skal ha en godkjent/ikke godkjent bedømmelse, og ikke en kvalitetsbedømmelse.  

6.4 Fullmakt til å stadfeste spesifikke endringer i championatreglene, etter vedtak fra 
raseklubber/forbunds generalforsamling eller tilsvarende, er delegert administrasjonen. Krav til antall 
cert for oppnåelse av utstillingschampionat og generelle utstillingsresultat knyttet til prøve- og 
aktivitetschampionater tilligger HS å vedta. 

Det er bestemt av NSU at det skal innføres juniorchampionat og veteranchampionat fra 1.1.2019. 
Norsk Puddelklubb ønsker en redegjørelse for hvilke raseklubber/forbunds generalforsamling 
eller tilsvarende de har arbeidet ut fra.  

7.2 Komiteen skal holde god og kontinuerlig kontakt med klubber/forbund og informere disse om sitt 
arbeid. Komiteen skal informere disse ved å offentliggjøre sine referater på nkk.no fortløpende. 
Komiteen skal være imøtekommende for innspill fra medlemsklubber og forbund. 

Norsk Puddelklubb ble gjort oppmerksom på regelendringen ang uoffisielle utstillinger den samme 
dagen som påmeldingsfristen for vår uoffisielle utstilling gikk ut. Det kom svært overraskende på oss, 
som hadde kommunisert med aktivitetsavdelingen i NKK om hvilken prøveform vi skulle avholde vårt 
arrangement som, og blitt rådet til å kalle det uoffisiell utstilling nettopp fordi vi ønsket en 
kvalitetsbedømmelse av hundene. Vi søkte om fritak fra den nye regelendringen fordi det var et allerede 
planlagt arrangement, men fikk avslag av NSU. Det var ingen god og kontinuerlig kontakt med 
klubber/forbund, og vi ble ikke informert tidsnok til å opplyse våre medlemmer om denne 
regelendringen. Det var da over 40 stk som var påmeldt en uoffisiell kvalitetsbedømmelse for sine 
hunder, som ikke ble gjennomførbar, slik deltakerne var forespeilet, pga. en ikke-kommunisert 
regelendring. Vi opplevde heller ikke at NSU var imøtekommende for innspill fra oss som 
medlemsklubb.  

Det samme er vedr. junior- og veteran-championat. Dette nevnes i referat fra NSUs møte 3. juni 2019:  

35 INNFØRING AV JUNIOR- OG VETERANCHAMPIONAT  

NKKs Særkomité for utstilling ønsker å innføre junior- og veteranchampionat etter samme modell som 
DKK. Følgende vedtak ble fattet: NKKs Særkomité for utstilling ønsker å innføre junior- og 
veteranchampionat fra 1.1.2020, og ba Administrasjonen fremlegge en kostnadsberegning. 

I referat fra NSUs møte 7. august 2019, står det følgende:  

47 OPPFØLGING AV NSU-SAK 35/19 – INNFØRING AV JUNIOR- OG 
VETERANCHAMPIONAT  

NKKs særkomité for utstilling ønsker å innføre junior- og veteranchampionat. Følgende vedtak ble 
fattet: NKKs Særkomité for utstilling vedtok å innføre junior- og veteranchampionat på NKKs 
utstillinger fra 1.7.2020. Vinneren av junior- og veteranklasse med CK tildeles cert. Det utdeles ikke 
reservecert. Kravet for å oppnå tittelen er 3 x junior- eller veterancert under tre forskjellige dommere på 
NKKs utstillinger. Tittelen er stambokberettiget, og det kan søkes om junior- og veteranchampionat. 

 

NPK vil gjerne se administrasjonens kostnadsberegning, og gjerne ha en redegjørelse for hvorfor 
ikke dette var ute på høring i klubbene, før det ble vedtatt å innføre nye championater.  
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Saksutredning: 

Norsk Puddelklubb stiller spørsmål rundt utskifting av medlemmer i NSU i desember 2018, hvor alle 
medlemmene i særkomiteen ble erstattet med nye tillitsvalgte.   

NKKs lover kapittel 4 angir at Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom 
Representantskapsmøtene og angir spesifikke oppgaver for Hovedstyret i § 4-3. Av lovenes § 4-3 h) 
fremgår at Hovedstyret har som oppgave å opprette og avvikle særkomiteer, fastsette mandater og 
oppnevne medlemmer.  

Basert på en helhetsvurdering og en rekke tilbakemeldinger til HS medlemmer, besluttet HS å oppnevne 
nye medlemmer til NKKs særkomite for utstilling med virkning fra 1.1.2019. Vedtaket fremkommer i 
HS-sak 136/18 og det ble gitt følgende begrunnelse i protokollen:  
«Etter en helhetsvurdering har hovedstyret valgt å bytte ut alle medlemmer i Særkomiteen for 
utstillinger. Bakgrunnen for vedtaket er et ønske om endring i retning og fremdrift i komiteens arbeid.» 

Norsk Puddelklubb stiller spørsmål til om særkomiteen har myndighet til å forandre/fastsette regelverk 
for uoffisielle regelverk uten forutgående høring og ber om tilbakemelding på hvilke raseklubber og 
forbund som var involvert i prosessen som ledet til NSU sitt vedtak 10.1.2019. 

Tradisjon og praksis i NKK er at utstillingsregelverk og/eller regelverk knyttet til uoffisielle utstillinger 
mv ikke sendes på omfattende høring blant raseklubber og forbund dersom revideringen ikke medfører 
vesentlige endringer. Endringer i utstillingsreglene som er direkte knyttet til den enkelte rase justeres 
som hovedregel i utstillingsreglene pr. 1.1. det enkelte år, gitt at rasespesifikke regler er vedtatt i 
raseklubbenes årsmøter. 

Uoffisielle utstillinger eller prøver i NKK-systemet er ment å være uoffisielle og særkomiteen anså det 
som viktig at disse ikke benyttes i avlssammenheng på linje med eksteriørbedømmelse av hunder eldre 
enn 9 måneder. Dette må også ses i sammenheng med at valpeshow og uoffisielle utstillinger kan 
bedømmes av personer som ikke er autoriserte eksteriørdommere.  

Når det gjelder nasjonale junior- og veteranchampionater er dette titler/championater som utstillere og 
ulike klubber har ønsket gjennom en lengre periode, og som har vært tatt opp fra klubber og utstillere 
ved flere anledninger. En rekke andre medlemmer i FCI har hatt disse nasjonale titlene i mange år. 
Danmark innførte junior- og veteranchampionat for et par år tilbake, og øvrige nordiske kennelklubber 
har også innføring av championatene til vurdering. 

Særkomiteen har foreslått innføring av junior- og veteranchampionat blant annet som et ledd i å gjøre 
NKKs nordiske og internasjonale utstillinger mer attraktive, og for forhåpentligvis å øke antall påmeldte 
hunder til disse utstillingene.  

Kostnadsberegningen viser at hvorvidt innføring av junior- og veteranchampionat vil gi et positivt 
økonomisk resultat påvirkes av flere forhold, blant annet:  

 
• Om økt antall hunder kan bedømmes av eksisterende antall dommere (dvs. flere hunder på hver 

dommer enn i dag), eller om man må ha en eller flere nye dommere og ringsekretærer mv.  
• Om juniorer og veteraner meldes på til full pris eller rabattert pris (50 % fra og med 

tredje påmeldte hund av samme eier, påmeldt samtidig)  
• Prisen på påmeldingene generelt og mulighet til å oppnå rabatt  
• Behov og ønske rundt premieringer og ev. nye felleskostnader  
 

Hovedstyret fattet vedtak i sak 55/19 innføring av disse championatene med virkning fra 1.7.2020.  
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Hovedstyrets vurdering:  

Hovedstyret anser at sakene Norsk Puddelklubb ber om redegjørelse for i Representantskapsmøtet, er 
innenfor Hovedstyrets oppgaver, og i tråd med den myndighet og mulighet til delegasjon som er gitt av 
RS gjennom NKKs lover §§ 4-3 og 4-5.  

 

 

 

Hovedstyrets innstilling:  

Redegjørelsen tas til orientering.  
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Sak 5 c Lovendring NKKs lover § 3-3 
 

NKK Region Buskerud, Troms, Agder, Rogaland og Nord- Vestlandet har fremmet forslag til 
behandling på RS 2019. 

 

Forslag til vedtak fra NKK Region Buskerud, Troms, Agder, Rogaland og Nord- Vestlandet: 

Forslagstiller ønsker å fremme endring i NKKs lover § 3-3 vedrørende dato for når saker skal sendes inn 
til RS samt dato for utsending av saksdokumenter.  

 

Begrunnelse:  

Forslag til lovendring:  

Vi ønsker å fremme forslag om lovendring som går på endring av dato for når saker skal sendes inn til 
RS samt dato for utsending av saksdokumenter.  

Forslag til ny tekst:  

§3-3 Innkalling. 

Innkalling til ordinært Representantskapsmøte bekjentgjøres av Hovedstyret senest 15.mai det år 
Representantskapsmøtet avholdes. Fristen for å fremme forslag som skal behandles på 
Representantskapsmøtet, herunder valg, er 12 uker før er 15.august det år Representantskapsmøtet 
avholdes.  

Fullstendig saksliste og saksdokumenter må bekjentgjøres senest 4 uker før 1.oktober det år 
Representantskapsmøtet avholdes.  

 

Innsendere av forslaget: NKK Region Buskerud, Troms, Agder, Rogaland og Nord- Vestlandet 

 

 

Saksutredning: 

Ved RS 2018 ble det foretatt en lovendring i § 3-1 hva gjelder tidspunktet for avholdelse av RS. Dette 
ble endret fra «i november måned» til «innen utgangen av november måned».  

I dagens § 3-3 heter det at fristen for innkalling av RS er 15.mai og fristen for å fremme forslag er 
15.august det år RS avholdes.  

Bakgrunnen for at forslagstillerne har fremmet forslaget er at klubbene i de ulike regionene mener det er 
for kort tid til å få sett på saker, når fristen er 15. august. Forslagstillerne viser til at RS har blitt flyttet 3 
uker frem i tid, og mener derfor at fristen for innsending av forslag til saker/kandidater bør endres 
tilsvarende. På denne måten vil klubbene, forbund og regionene ha bedre tid til å forberede saker etter 
sommerferien. 

En endring i § 3-3 slik forslagstillerne har fremmet innebærer en harmonisering med lovmalen for 
klubber og forbund, hvor det er benyttet uker som forslagsfrister og frist for å sende ut innkalling mv. 
Lover som gjennomgående samsvarer vil helt klart være enklere å forholde seg til for medlemmene i 
NKK. 
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Videre vil en lovendring medføre at lovene er mer fleksible/bevegelige hva gjelder innsending av 
forslag, særlig hvis RS avholdes tidligere og senere enn det som har vært vanligere tidligere år. 
forslagstillerne viser til at RS har blitt flyttet tre uker. Dette er imidlertid ikke helt korrekt. 
Lovendringen fra RS 2018 medfører at det er mer fleksibelt med tanke på når RS skal avholdes, jf. at 
lovendringen er en siste frist for når RS kan avholdes. Det innebærer i praksis ikke at RS er flyttet tre 
uker.  

Hovedstyret anser forslaget som godt, særlig med tanke på fleksibiliteten en slik endring gir. Det kan 
også virke som at dette er et ønske fra klubbene i de regionene som har kommet med forslaget – det er 
altså et behov for lovendring fra deres ståsted.  

Imidlertid er datoen som gjelder i dag, godt innarbeidet. Samtlige medlemmer i NKK vet at dette er 
datoen man må forholde seg til for å fremme forslag til RS. Slik har det vært i mange år. Det er etter 
Hovedstyrets syn lettere for medlemmene å forholde seg til en bestemt dato, og ikke en ny dato hvert år. 
Forslagsstillerne påpeker at det er nødvendig for dem å forberede/ha tid til å se på saker til RS. Dette vil 
da gi utslag på den andre siden, ettersom Administrasjonen kan risikere å måtte bruke tid på å forberede 
saker innenfor et kortere tidsrom enn tidligere. Tilsvarende gjelder også for HS.  

Etter Hovedstyrets syn er det heller ikke noen særlig tungtveiende grunner som tilsier at loven bør 
endres. Tradisjonen har vært 15. august og denne datoen er godt innarbeidet. Dersom forslaget blir 
vedtatt vil endringen helt klart gi en mer fleksibel lov. Spørsmålet er imidlertid om denne fleksibiliteten 
vil gå på bekostning av saksforberedelsen til RS. Videre kan man jo også si at medlemmene har et helt 
år til å komme med forslag fram mot 15. august. Det er ikke nødvendigvis slik at de er nødt til å fremme 
saker rett før fristen utløper. Saker kan komme på et mye tidligere tidspunkt. Her vil selvfølgelig 
arrangementer og annen aktivitet kunne påvirke hvorvidt medlemmene har tid til å arbeide med saker de 
ønsker på RS – det er tross alt frivillig arbeid de driver med.  

 

 

Hovedstyrets vurdering 

Hovedstyret mener på bakgrunn av det ovennevnte at fristen ikke bør endres.   

 

 

 

Hovedstyrets innstilling:  

NKKs lover § 3-3 endres ikke.  
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Sak 5 d Lovendring NKKs lover § 3-4 
 

NKK Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2019. 

 

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre: 

Lovendring § 3-4 k):  

k) Vedta handlingsplan strategiplan for kommende periode 

 

Begrunnelse:  

I NKKs lover § 3-4 k) står det at RS skal vedta handlingsplan for kommende periode. Hovedstyre er av 
den oppfatning av at det de facto er tale om strategiplan og foreslår følgelig en ordlydsendring.   

 

 

Saksutredning: 

Forslagstiller ønsker å fremme endring i NKKs lover § 3-4 bokstav k) vedrørende endring i ordlyd. Ny 
§ 3-4 k) vil da lyde: Vedta strategiplan for kommende periode. 

Bakgrunnen for at Hovedstyre fremmer denne endringen er at det rent de facto er NKKs strategiplan 
som vedtas på RS. Handlingsplanen er Hovedstyrets arbeidsverktøy for å nå målene i strategiplanen.  

I forarbeidene til dagens lover, hvor bokstav k) ble vedtatt inntatt fremstår det etter Hovedstyrets 
oppfatning som om det refereres til en strategiplan, all den tid det i forarbeidene vises til at noen av de 
prioriterte sakene i «Handlingsplanen har en varighet på 3-5 år, mens andre 1 eller 2 år». Dette fremstår 
etter HS oppfatning som en klar anvisning til at det menes strategiplan.  

 

 

Hovedstyrets vurdering 

Hovedstyret mener på bakgrunn av det ovennevnte at ordlyden bør endres.   

 

 

 

Hovedstyrets innstilling:  

NKKs lover § 3-4 k) endres til: Vedta strategiplan for kommende periode.  
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Sak 6 NKKs strategier 2020 - 2022 
 

Arbeidet med revisjon av NKKs strategiplan startet opp tidlig i 2019. Hovedstyrets forslag til ny 
og noe forenklet strategiplan ble sendt på høring til regioner, klubber og forbund 24. mai 2019. 
Høringsfristen var satt til 24.8.19 i tråd med saksbehandlingsreglene. Ved høringsfristens utløp 
var det kommet inn 7 høringssvar. Høringssvarene ga i all hovedsak støtte til strategiene. Det 
er gjort noen mindre endringer i forslaget til strategier med bakgrunn i høringssvarene.  

 

Forslag fra NKKs hovedstyre: 

 
  
NKKS STRATEGIER FOR PERIODEN 2020-2022  
  
Formål:  
NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å 
fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte 
hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i 
ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.   
   

NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og klubber og forbund arbeider for NKKs 
formål på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKKs nasjonale og internasjonale 
forpliktelser.   
   
  

  
1. Visjon  
  
Norsk Kennel Klub skal være den ledende organisasjonen for ansvarlig raseavl, hundehold og 
aktiviteter med hund i Norge.   
  
  
  

2. Misjon  
  

Mer enn 120 års dokumentert erfaring med avl av sunne og funksjonelle rasehunder skal være 
fundamentet for å utvikle Norsk Kennel Klub som Norges hundeeierorganisasjon.  
NKK skal være talerør for tilsluttede klubber og forbund i det offentlige rom. NKK skal arbeide 
for å sikre hunden og hundeeiernes plass i samfunnet.   
NKK skal ivareta klubbers og forbunds fellesinteresser og være et serviceorgan for disse  
NKK skal arbeide for gode felles retningslinjer, løsninger og avtaler der dette er 
hensiktsmessig  
  

3. Hvem er NKK?  
  
NKK er en sammenslutning av selvstendige forbund, raseklubber og lokale hundeklubber fra 
hele Norge. NKK utgjør det organiserte hunde-Norge.  
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4. NKKs satsingsområder i perioden 2020 - 2022  
  
  

• Levere god og effektiv kundeservice for medlemsklubbene og tilrettelegge med gode 
digitale verktøy og prosesser.  
  
• Være en tydelig og ansvarlig samfunnsaktør med gode relasjoner til myndigheter og 
relevante aktører, med fokus på hundevelferd og helse.  
  
• Opprettholde og tilrettelegge for aktiviteter, for å kunne ha hunder som kan utøve sin 
naturlige adferd og de aktiviteter rasen og deres særlige egenskaper tilsier.   

  
  
Levere god og effektiv kundeservice for medlemsklubbene og tilrettelegge med 
gode digitale verktøy og prosesser  
  

  
Det er klubbene og forbundene som er NKKs kjerne, og NKK er helt avhengige av 
velfungerende og aktive klubber og forbund for å lykkes med sine oppgaver. Sammen jobber 
vi for at alle hundeeiere ønsker å være medlem i NKKs klubber og forbund.  
  
NKKs regioner, klubber og forbund jobber aktivt for at hundeiere skal føle tilhørighet til 
hundemiljøet og kunne drive aktivitet med hund i sitt nærmiljø.  
  
  
For at våre medlemsklubber og forbund skal være så aktive, ansvarlige, dyktige og attraktive 
som mulig må de ha en god forståelse både for sin egen rolle, og for sin rolle i det fellesskapet 
som utgjør NKK.   
  
Sammen utgjør vi en handlekraftig og slagkraftig samfunnsaktør som arbeider for våre viktige 
mål.   
  
For å få til dette må våre klubber og forbund bli gitt gode, tidsriktige rammevilkår og verktøy, 
herunder IT- verktøy, som best mulig setter dem i stand til å løse sine oppgaver effektivt.   

  
NKKs administrasjon må være godt dimensjonert for å støtte klubber og forbund i sin 
virksomhet, og yte god medlemsservice på tidsriktige forum.   
  
Klubber, forbund, medlemmer, og øvrig publikum må møtes med informasjon og 
kommunikasjon som oppleves som målrettet og aktuelt, Vi må kunne kommunisere på alle 
aktuelle kanaler – sosiale medier, apper, chatter og lignende.  
  
For å få til dette må NKK kontinuerlig arbeide for en bedre og tydeligere 
organisasjonsforståelse og- kompetanse, tydelige beslutnings- og kommunikasjonslinjer, 
bedre tilpassede og mer robuste IT verktøy, og bedre IT kompetanse i alle ledd.   
  
  
Være en tydelig og ansvarlig samfunnsaktør med gode relasjoner til 
myndigheter og relevante aktører, med fokus på hundevelferd og helse.  
  

Vi arbeider for å skape politisk forståelse for hundens verdi og for rettigheter og muligheter til 
å holde hund, utfolde seg med hund og opptre med hund i det offentlige rom.  
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For å være i stand til å påvirke de viktige beslutningstagerne og det brede publikum må NKK 
være tilstede på de rette arenaene på rett måte. Vi må posisjonere oss slik at vi har en god 
dialog med så mange beslutningstakere som mulig, både direkte og indirekte. NKK skal 
fremstå som en profesjonell og etterrettelig organisasjon, med et helhetlig og ansvarlig syn på 
hundens plass og rolle i Norge. Vi skal hele tiden søke etter å   fremstå som en relevant 
samtalepartner for politiske aktører og beslutningstakere, og være det naturlige valg i 
forarbeider og høringer om lover, regelverk og rammevilkår.   
  
NKK er partipolitisk uavhengig, og søker å oppnå innflytelse i alle de relevante politiske 
partier.   
NKK skal aktivt søke å bygge gode allianser med andre organisasjoner hvor vi deler interesser 
og mål. Vi skal også i denne sammenhengen fremstå som en profesjonell og helhetstenkende 
organisasjon som er den naturlige samarbeidspartner for andre organisasjoner og 
institusjoner.   
  

For å få til dette må NKK arbeide for å øke påvirkningskraft og tyngde, herunder ikke minst å 
øke vårt medlemstall. For denne perioden er målet å øke til 90 000 unike medlemmer. Dette 
representerer om lag 17% av hundeeierne i Norge, og utgjør en medlemsvekst på 25% fra 
dagens nivå.   
  
  
Opprettholde og tilrettelegge for aktiviteter, for å kunne ha hunder som kan 
utøve sin naturlige adferd og de aktiviteter rasen og deres særlige 
egenskaper tilsier.  
  
For NKK er det helt sentralt at hundene kan utøve sin naturlige adferd, og at lover, regler 
og øvrige rammevilkår så langt som praktisk mulig legger til rette for dette.   
  
For å oppnå dette målet vil NKK arbeide for at lover, regler og forskrifter er utformet slik at 
dagens og fremtidens gode aktiviteter med hund er mulig å gjennomføre på best mulig 
vis.  NKK vil videre arbeide for at vi har en samlet organisasjon som har ressursene, 
kompetansen, og motivasjonen til å gjennomføre de gode og attraktive arrangementer 
med hund.   
  
Våre arrangementer skal oppleves som gode med en bred aksept i samfunnet   
  
For få til dette må NKK i tillegg til å opprettholde og bedre rammevilkårene for aktivitet 
med hund også ha interne ressurser til å gjennomføre aktivitetene, herunder ikke minst en 
større økonomisk handlefrihet. Dette oppnås gjennom økt medlemstall, økte inntekter ved 
salg og sponsorssamarbeid, og aktiviteter som også gir en økonomisk gevinst.   
For denne perioden er målet å ha en økonomisk handlefrihet på minimum kr 10 millioner 
ved periodens utløp.   
  
 
  
 
  
Hovedstyrets innstilling:  

NKKs strategier for perioden 2020 – 2022 vedtas. 
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Sak 7 Hovedstyrets handlingsplan 2020 - 2022 
 

RS 2019 skal behandle NKKs strategier for perioden 2020 – 2022. I tråd med nye strategier foreslår 
Hovedstyret hovedmål, delmål og konkrete oppfølgingspunkter til hvert av de tre strategiområdene.  

 

Forslag fra NKKs hovedstyre: 

Hovedstyrets handlingsplan for 2020-2022  
 
Handlingsplanen skal sikre og bidra til at NKKs formål slik dette er beskrevet i NKKs lover blir 
realisert, og herunder bidra til god balanse og dialog mellom forskjellige interesser.      
 
Strategi-
forankring   

Hovedstyrets handlingsplan 
2020-2022   

Hvordan oppfylle målene  

Levere god og 
effektiv 
kundeservice for 
medlemsklubbene 
og tilrettelegge 
med gode digitale 
verktøy og 
prosesser.  

Hovedmål  
NKK skal ivareta klubbers og forbunds 
fellesinteresser og være et 
serviceorgan for disse  
  
Ambisjonsnivå/delmål  
1. NKK skal ha god kjennskap 
til klubber og forbunds opplevelse av 
kundeservice  
2. NKK skal øke tilfredshet med 
tjenestene/kundeservice overfor 
klubber og forbund   

Brukerundersøkelse blant klubber/forbund  
  
Rolleforståelse, organisasjonsforståelse og -kompetanse 
hos tillitsvalgte og administrasjon  

• Organisasjonskurs for klubber gjennom 
regionene  
• Tillitsvalgtkurs (leder, nestleder, kasserer i 
klubber og forbund, og i verv sentralt i NKK) – 
digitale kurs som gjennomføres før tilgang gis til 
digitale løsninger i NKK  

  
Gode tidsriktige rammevilkår og verktøy herunder IT-
verktøy, som best mulig setter dem i stand til å løse sine 
oppgaver effektiv.  

• Gode digitale verktøy  
Herunder forbedring av front end-løsninger i 
Fagsystemene for å redusere behovet for 
telefon/mailkontakt med administrasjonen (både 
oppdrettere og klubbers systemer)  
• Utvikle gode kommunikasjonskanaler 
(Sharepoint/Teams/annet)  
• Etablere chat-funksjonalitet  

  
Godt dimensjonert NKK administrasjon  
  
Målrettet og aktuell kommunikasjon og informasjon til 
klubber og forbund  
Besvare henvendelser på en god måte  
Bedre tilgjengelighet i henhold til definerte behov  
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Strategi-
forankring   

Hovedstyrets handlingsplan 2020-
2022   

Hvordan oppfylle målene  

Være en 
tydelig og 
ansvarlig 
samfunnsaktør 
med gode 
relasjoner til 
myndigheter 
og relevante 
aktører, med 
fokus på 
hundevelferd 
og helse.  

Hovedmål  
Ivareta hundens og hundeholdets 
interesser i Norge, samt sikre etisk riktig 
behandling av hunder, og for at avl skjer 
i ønsket retning, både når det gjelder 
rasestandard, bruksegenskaper og 
rasenes sunnhet.  
  
Ambisjonsnivå/delmål  
1. Være foretrukket rådgiver for 
myndigheter i alle saker som omhandler 
hund  
2. Trygge hund og eiers 
rettigheter gjennom politisk påvirkning   
3. Være «go to»-instans for 
mediene  
4. Aktiv tilstedeværende i sosiale 
medier (betalt og ubetalt)  
5. Representere en vesentlig del 
av norske hundeeiere gjennom økt 
medlemskap i klubber og forbund  

Flere medlemmer, for økt påvirkningskraft og tyngde 
overfor beslutningstakere  
Henvende oss til vanlige hundeeiere i større grad (både 
for økt medlemstall og for å bli mer relevant overfor 
medier)  
Øke kjennskapen til NKK og klubber/forbund hos hele 
befolkningen  
  
Posisjonere oss overfor beslutningstakere, direkte og 
indirekte. Politikere og myndigheter.  
Bygge gode allianser med andre organisasjoner der vi 
deler interesser og mål.  
  
Jobbe for revidering av hundeloven og gjennom det sikre 
økt rettsikkerhet for hund og eier  
Jobbe for obligatorisk ID-merking  
Jobbe for nasjonalt hunderegister  
  
BOAS/helsearbeid for brachycephale raser  
  
God rådgiving overfor hundeeiere i alle relevante saker   
– være proaktiv i alle saker som angår hund  
God rådgivning til valpekjøpere  
Taleorgan for norske hunderaser  
Taleorgan for rasehunder/solid motpart i 
samfunnsdebatten om syke rasehunder  
  
Bygge en felles forståelse i alle deler av organisasjonen 
(klubber, forbund, regioner) for hvordan vi alle kan bidra 
til å bygge oppunder at NKK som helhet er en tydelig og 
ansvarlig samfunnsaktør, og påvirke omdømmet positivt.  
  
Aktiviteter for hundeoppdrettere, også de som ikke 
registrerer i NKK. Dette for å spre kunnskap og 
kompetanse, og få flere av dem til å bli medlemmer og 
registrere sine renrasede kull i NKK.   
  
Flere aktiviteter rettet mot den vanlige hundeeier  
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Strategi-
forankring   

Hovedstyrets handlingsplan 2020-
2022   

Hvordan oppfylle målene  

Opprettholde 
og 
tilrettelegge 
for 
aktiviteter, 
for å kunne 
ha hunder 
som kan 
utøve sin 
naturlige 
adferd og de 
aktiviteter 
rasen og 
deres særlige 
egenskaper 
tilsier.  

Hovedmål  
Bidra til å fremme positive aktiviteter 
med hund og hundesport, og sikre 
tradisjoner og kulturarv med hund.  
  
Ambisjon/delmål:  
1. Sikre bevegelsesfrihet for 
hund gjennom reduksjon i 
båndtvangsregler og tilgjengelighet av 
hundeparker/-områder  
2. Sikre at det også i fremtiden er 
mulig å drive jakt og friluftsliv med 
hund på tradisjonsrik måte  
3. Lavterskeltilbud for hunder i 
alle regioner  

Sikre at lovverk/rammevilkår åpner for aktiviteter med 
hund  

• Fortsette arbeidet med å redusere antall utvidelser 
av båndtvangregelverket i norske kommuner. Sikre at 
hundens iboende behov for å løpe fritt kan 
tilfredsstilles også i fremtiden.  
• Arbeide for at muligheten for å drive tradisjonell 
jakt med hund ikke innskrenkes av endringer i 
lovverk/forskrifter.  

  
Aktivt arbeide for politikere, myndigheter og 
befolkningens forståelse av nytten ved jakt med hund – 
lokalt og nasjonalt.  
  
Arbeide for en økt forståelse for nytteverdien av 
hundehold, på folkehelse og for mange sårbare 
målgrupper.  
  
Arbeide for at det skal være mulig/enklere å reise med 
hund, både overfor myndigheter, transportselskaper, 
overnattingssteder mv  
  
På tur med NKK – rulle ut dette/andre prosjekter til 
regioner/klubber/forbund  
Andre prosjekter som når ut til vanlige hundeeiere, og de 
som har lyst på hund.  
  
Sikre NKKs inntektsgrunnlag for å kunne yte samme – 
eller bedre tjenester. Identifisere NKKs fremtidige 
inntekter og gjennom dette sikre større økonomisk 
handlefrihet.  

    
 
 
 
 
  
   
Hovedstyrets innstilling:  

Hovedstyrets handlingsplan for perioden 2020 – 2022 vedtas. 
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Sak 8 Budsjett 2020 
 

Sak 8 a Fastsettelse av grunnkontingent  
– i hht NKKs lover § 3-4  

 

NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2018. 

 

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre: 

Grunnkontingenten jf. NKKs lover § 2-3 første ledd økes med kr. 10,- fra og med 2020.  

Begrunnelse:  

I hht NKKs lover § 3-4 l) skal representantskapsmøtet fastsette grunnkontingent. 
Representantskapsmøtet 2018 vedtok indeksregulering av grunnkontingenten med virkning fra 2021. 
Grunnkontingenten ble sist endret med virkning fra 2018.  

NKKs lover §2-3 første ledd lyder:  
«Alle enkeltmedlemmer i NKKs klubber betaler en grunnkontingent med den størrelse som er fastsatt 
av Representantskapsmøtet. Representantskapsmøtet kan differensiere kontingenten for særskilte 
grupper.» 

Prisstigningen i samfunnet 2019 til 2020 ligger på ca. 2%. I budsjett for 2020 er det lagt til grunn en 
prisstigning på NKKs tjenester på ca. 1,5%, mens kostnadene vil øke i tråd med prisstigningen i 
samfunnet.  

Situasjonen med alvorlig sykdom hos hund høsten 2019 har medført at NKK, med bakgrunn i råd fra 
Mattilsynet og Veterinærinstituttet, har innstilt ca. 350 prøver, utstillinger og konkurranser i september 
og oktober 2019. Dette medfører et betydelig inntektsbortfall for NKK som organisasjon. 

For NKK sentralt medfører alle innstillingene per 20.9.19, foretatt for september og oktober 2019, et 
direkte inntektsbortfall på anslagsvis kr. 1.100.000, -.  

Inntektsbortfallet er knyttet til at aktivitetsavgift og IT-avgift ved elektronisk påmelding bortfaller, samt 
at man må forvente lavere påmeldingsantall på utstillinger en periode som følge av bekymring for 
sykdom ved deltakelse.  

 

Hovedstyrets vurdering:  

NKK som organisasjon bør ha økonomiske midler som blant annet kan fungere som en «buffer» i slike 
tilfeller som dette, eller andre type risiko og krisesituasjoner.  

Hovedstyret foreslår derfor å øke grunnkontingenten fra 1.1.2020 med kr. 10,-  
En økning av grunnkontingenten vil gi ca. kr. 750.000, - i inntektsøkning i 2020, og vil bidra til å dekke 
inn deler av inntektsbortfallet som organisasjonen har hatt i høst som følge av sykdomssituasjonen.  

 

Hovedstyrets innstilling: 

Grunnkontingenten, jf. NKKs lover §2-3 økes med kr. 10,- med virkning fra 1.1.2020.  
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Sak 8 b Budsjett 2020 
 

Hovedstyret har fremmet forslag til behandling på RS 2019. 

 

Hovedpunkter i budsjettet: 

• Medlemstallene pr. 31. august 2019 viser 3.231 flere medlemskap i forhold til samme tidspunkt 
i 2018. Unike medlemmer viser 5.593 flere enn pr. august 2018. Dette viser at «fallet» vi hadde 
i medlemskap i 2017 er en trend som har snudd. Vi har pr. september allerede passert 
totaltallene fra 2018. 

• Påmeldingsinntekt utstilling går ned fra 2019 til 2020 på grunn av trender, vi ser at 
påmeldingstallene er noe synkende i 2019. 

• I 2019 har Norsk Kennel Klub brukt ekstra midler på å etablere nye samarbeidsplattformer, 
samt å heve brukerkompetansen på disse. Dette for å heve samarbeidet mellom de ulike 
komiteer, utvalg mm. og administrasjonen. Disse plattformene vil danne grunnlaget for alle, 
samhandling mellom de ulike komiteer/utvalg og administrasjonen. Opplasting og bearbeiding 
av dokumentasjon, chat – funksjonalitet som erstatter bruk av epost, videokonferanse – alt på én 
plattform. I 2019 har dette arbeidet startet med DUK (Dommerutdanningskomiteen) og 
administrasjonen. Dette arbeidet vil fortsette i 2020 med andre komiteer og arbeidsgrupper. 

• Arbeidet med å frigjøre serverkapasitet må kvalitetssikre grundig – dette arbeidet vil ta noe tid 
og medfører i en periode merutgifter. 

 

Budsjettforutsetninger: 

• Det er lagt til grunn en kostnadsvekst på dagens kostnader på ca. 2% I flg. beregninger gjort av 
SSB vil KPI-veksten fra juli 2018 til juli 2019 ha et årsgjennomsnitt på ca. 2%,  

• Det er lagt til grunn en prisøkning på 2% for de fleste av NKKs tjenester fra 1.1.2020, dette er 
helt i tråd med KPI. Gjennomsnittet blir allikevel rett over 1 % fordi grunnkontingenten ikke 
kan økes før fra 2021. 

• Midler til fond til eksteriørdommerutdanning fratrekkes resultatet med ca. 257.000.- og legges 
til balansen. 

• Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 3% 
• Forventet likviditet pr. 31.12.19 vil være på et nivå som gjør videre investeringer mulig, jf. 

Tidligere RS vedtak. 
• Planlagte investeringer generelt og IT satsningen spesielt vil påvirke likviditet og tilgjengelige 

midler i bank. Resultat og egenkapital belastes med avskrivninger i henhold til økonomisk 
levetid.



 
 

 

BUDSJETT 2020 – «Videreført drift» 
 
Under vises Hovedstyrets budsjettforslag for videreført drift 2020 
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DRIFTSINNTEKTER – OG RESULTATOMRÅDER 

GRUNNKONTINGENT 

 

Utvikling i antall medlemmer pr. august 
 

 

• NKKs klubber og forbund har de siste to årene skapt god medlemsvekst etter en 
utflating/nedgang over en lengre periode. Antall hunder og eiere øker noe, og medlemsandel 
av antall hundeeiere anslås pr. nå å ligge rundt 20-25 %. Budsjettet legger til grunn en 
ambisjon om fortsatt økning av antall medlemmer i 2020. 

 
Registreringsinntekter pr. august  
 
 

 

• Registreringstallene var i 2014 og 2015 relativt stabile. I 2016 var det en økning på ca. 1.800 
valper mot 2015. I 2017 så vi igjen en nedgang av registrerte valper mot 2016 på rundt 350 
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valper. I 2018 hadde vi igjen en økning på 1068 valper mot 2017. I 2019 har vi en liten 
nedgang på 407 valper pr. 31.08.2019. Budsjett 2020 tar utgangspunkt i regnskap/budsjett 
2019. Prisene på registreringsproduktene er i hovedsak lagt opp med 2% i tråd med generell 
prisstigning fra 1.1.2020. 

• Det er lagt inn prisøkning på estimert antall av tjenester, 2%. For å få en utfasing av manuelle 
tjenester er det her lagt inn en økning på 10%.  

• Det er ikke meldt inn nye avtaler for 2020.  

 
Hundesport  
 

Sponsorinntekter generert av Hundesport  
En del av sponsorinntektene er i hht samarbeidsavtalene knyttet direkte til annonsering i 
Hundesport, beregnet til verdi på ca. 400.000.   
Det er rimelig å anta at man ikke kunne videreført samarbeidsavtalene med samme volum uten å 
kunne tilby denne annonseplasseringen. (sponsorene har i tillegg digital annonsering som del av 
sine avtaler, så HSP-annonsene kan ikke erstattes av slike) 
  
Kostnadsbildet for medlemsbladet Hundesport  
Mange medlemmer opplever Hundesport som eneste medlemsfordel, og eneste kontaktpunkt med 
NKK utover faktura for kontingent.  Andre opplever sågar medlemskapet som et abonnement på 
Hundesport.   
HSP er den sikreste metoden vi har i dag for å formidle budskap til hele medlemsmassen vår.  
Med et negativt resultat på 1.554.554 og fratrekk for andel spons knyttet til utgivelsene, koster 
denne medlemsfordelen og informasjonskanalen totalt kr 1.154.554. Med dagens medlemsantall 
og tidspunkt for betaling av medlemskap er det budsjettert med totalt 279.400 eksemplarer av HSP 
fordelt på fire utgaver. Dette gir en kontaktpris pr. utgave på kr 5,56.  
Det ble i fjorårets budsjett foreslått å budsjettere deler av GK og spons til HSP, men dette ble ikke 
vedtatt. Det vil derfor ved sammenligning av budsjettårene se ut som om resultatet på HSP er 
vesentlig forverret i 2020, mens det ser ut som GK og spons har vokst mer enn det som er reelt. 
Dette er også kommentert direkte på postene.  

 

Nettbutikk   
 

Salget av varer i nettbutikken er budsjettert på samme nivå som 2019. Vi har i 2019 slitt med 
ustabile nettsider fra Idium som leverer dagens nettbutikkløsning, noe som gir dårligere resultater 
enn forventet for inneværende år. Vi er i ferd med å gå over til ny leverandør, og håper å ha det på 
plass før årsskiftet. Det settes ikke i gang nye salgsfremmende tiltak før det nye systemet er testet 
godt. 

 
Samarbeidsavtaler   
 

Vi har inntektsgivende samarbeidsavtaler med Eukanuba, Agria, Dogman, Esso Mastercard, 
Kroken Caravan og Dog Vitality. Det er budsjettert med en ny samarbeidspartner i 2020.   
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Påmeldte til terminfestede prøver 
 

 
 

Antall påmeldte til NKKs utstillinger er lagt noe ned sammenliknet til 2018. Dette med bakgrunn i 
trenden i påmeldingstall så langt i 2019. NKKs utstillinger i Tromsø, Lillehammer og Rogaland vil 
også i 2020 arrangeres i regi av NKK regioner.  

 

I posten Aktivitetsavgift inngår aktivitetsavgiften og IT-avgift som arrangører betaler knyttet til 
utstillinger og prøver, avgift knyttet til registrering av RIK-listens og registrering i 
ettersøkshunderegisteret. Posten er økt i budsjettet for 2020 basert på reelle tall fra 2019 og 2018. 

 

Driftskostnader 

Lønn og sosiale kostnader 

• Budsjettert lønnsøkning er på 3% 
• Økning i budsjettert premie pensjonsforsikring som en følge av økte lønnskostnader og 

generelt lave forventninger til avkastning på porteføljen 

Øvrige administrative kostnader består bla. av 

• Leie lokaler 
• Porto 
• Sentralbordtjeneste 
• Honorarer konsulentbistand 
• Revisjon 
• Opplæring/utvikling alle medarbeidere 
• Rekruttering 

 

Varekost utstillinger er lagt noe ned, da dette henger sammen med antall påmeldinger.   

 

 

Påmelding terminfestede prøver
Tabellen under viser utvikling i antall påmeldte

Påmeldte til terminfestede prøver 2014 2015 2016 2017 2018

Lydighet 4 482 4 795 3 798 5 000 3 173
Agility 28 655 34 939 33 122 41 100 36 127
Ekstriør/Utstilling 1) 105 911 103 273 92 228 95 605 101 993
Brukshundprøver 2) 4 663 6 330 9 335 13 391 11 180
Jaktprøver 27 301 29 378 30 417 30 408 29 861
Totalt påmeldte terminfestede prøver 171 012 178 715 168 900 185 504 182 334

1) I 2014 var Dogs4All utvidet med en dag og i tillegg arrangerte vi Nordisk
1) I 2015 arrangerte vi European Dog Show med nær 18.000 påmeldte
2) I 2016 var nytt av året prøvetypen trekkhundprøver i brukshundprøver
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IT Kostnader 

 

Investeringer/Avskrivninger 

 

Hvilke øvrige prosjekter BIT, SG – IT og HS vil vedta i 2020 er ikke avklart enda. Prosjektene vil ha 
en investeringsramme på ca. 4.000.000.-. 

I tillegg til dette vil også arbeidet mot en digital plattform jobbes med, investeringsrammen på dette er 
1.500.000.- i 2020. 

 

Likviditet 

Forventet likviditet 31.12.19 er ca. 8 millioner. 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Forslag til budsjett 2020 vedtas.  

IT-INVESTERING 2020

For 2019/2020 har BIT, SG-IT OG HS vedtatt følgende prosjekter:

Prøveprogram for spanielrasene 250 000
Prøveprogram for elghundrasene 250 000
Prøveprogram for drevprøver dachser 250 000
Prøveprogram for LureCoursing 150 000
Helseprogram; andre sykdommer 150 000
Oppdateringer av databasen; helseopplysninger, prøveresultater, utstilling/LP/AG 
resultater m.m. nyttig for raseklubber for deres RAS arbeid 250 000
Prøveprogram for RIK/RIK-brukshundprøver 150 000
Prøveprogram for prøvetyper som kun benytter resultatregistrering (vedtatt i BIT/SG-IT 
at alle prøvetyper skal over på et fullstendig Arra program med ny og forbedret 
plattform) Fra 2020 og fremover 600 000
Totalt: 2 050 000

IT-ANDRE SAKER

Nye personvernregler 150 000
Nytt abonnementssystem for Hundesport 100 000
Ny layout stamtavler 110 000
Nytt program for søknad/endringer av kennelnavn 125 000
Ny terminliste for utstilling/LP/AG og prøver 275 000
Nytt ID-register 250 000
Helse; HD/AD – ECVO – andre helseregistreringer 150 000
Andre endringer i dagens systemer 800 000
Totalt: 1 960 000
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Sak 9 Valg 

Innkomne forslag på valg av tillitspersoner RS 2019 

REPRESENTANTSKAPSMØTET: 

Ordfører for 2 år: 
 Nils-Erik Haagenrud, (ny-nestleder fra 2015) – Foreslått av Norske Elghundklubbers

Forbund, Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb,
Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers
Forbund og Valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling: Nils-Erik Haagenrud 

Viseordfører for 1 år: 
 Silje Bjarkøy, (ny) – Foreslått av Valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling: Silje Bjarkøy 

HOVEDSTYRET: 

Nestleder for 2 år: 
 Terje Lindstrøm – (nestleder fra 2018) – Foreslått av Norske Elghundklubbers Forbund,

Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, Norsk
Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers Forbund,
Norsk Welsh Corgi Klubb, Klubben for Gards- og fjellhunder, Norsk Grand Danois
Klubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk Miniatyrhundklubb, Norsk Stabijhoun Klubb,
Norsk Briard Klubb, Norsk Boxerklubb, Norsk Leonberger Klubb, Norsk Rhodesian
Ridgebackklubb, Norsk Pomeranian Klubb, Autoriserte Hundedommeres og
Valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling: Terje Lindstrøm 

3 av 6 styremedlemmer for 2 år: 
 Anniken Holtnæs (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Welsh Corgi Klubb, Klubben for

Gards- og fjellhunder, Norsk Grand Danois Klubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk
Miniatyrhundklubb, Norsk Stabijhoun Klubb, Norsk Briard Klubb, Norsk Boxerklubb,
Norsk Leonberger Klubb, Norsk Rhodesian Ridgebackklubb, Norsk Pomeranian Klubb,
Autoriserte Hundedommeres Forening og Valgkomiteen.

 Wenche Skogli (gjenvalg) – Foreslått av Norske Elghundklubbers Forbund,
Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb,  Norsk
Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers Forbund,
NKK region Buskerud, Norsk Welsh Corgi Klubb, Klubben for Gards- og fjellhunder,
Norsk Grand Danois Klubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk Miniatyrhundklubb, Norsk
Stabijhoun Klubb, Norsk Briard Klubb, Norsk Boxerklubb, Norsk Leonberger Klubb,
Norsk Rhodesian Ridgebackklubb, Norsk Pomeranian Klubb, Autoriserte
Hundedommeres Forening og Valgkomiteen.
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 Bjarne Holm (ny) – Foreslått av Norske Elghundklubbers Forbund, 
Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, Norsk 
Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers Forbund og 
Valgkomiteen. 

 Gry Eikanger (tidligere varamedlem) – Foreslått av Norsk Welsh Corgi Klubb, Klubben 
for Gards- og fjellhunder, Norsk Grand Danois Klubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk 
Miniatyrhundklubb, Norsk Stabijhoun Klubb, Norsk Briard Klubb, Norsk Boxerklubb, 
Norsk Leonberger Klubb, Norsk Rhodesian Ridgebackklubb, Norsk Pomeranian Klubb, 
Autoriserte Hundedommeres Forening, NKK region: Agder, Nord-Vestlandet, 
Hedmark/Oppland, Nordland, Buskerud, Vestfold/Telemark, Hordaland, Rogaland, 
Trøndelag og Troms. 

 Astrid Indrebø – (tidligere ansattrepresentant) Foreslått av Norsk Retrieverklubb 
 

 Valgkomiteens innstilling: Anniken Holtnæs, Wenche Skogli og Bjarne Holm. 

 

2 varamedlemmer for 1 år: 

 Linda Stensrud, (ny) – Foreslått av Norsk Welsh Corgi Klubb, Klubben for Gards- og 
fjellhunder, Norsk Grand Danois Klubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk 
Miniatyrhundklubb, Norsk Stabijhoun Klubb, Norsk Briard Klubb, Norsk Boxerklubb, 
Norsk Leonberger Klubb, Norsk Rhodesian Ridgebackklubb, Norsk Pomeranian Klubb, 
Autoriserte Hundedommeres Forening NKK region: Agder, Nord-Vestlandet, 
Hedmark/Oppland, Nordland, Buskerud, Vestfold/Telemark, Hordaland, Rogaland, 
Trøndelag og Troms og Valgkomiteen. 

 Astrid Indrebø (tidligere ansattrepresentant) Foreslått av Norsk Retrieverklubb  
 Gry Eikanger (gjenvalg) – Foreslått av NKK region: Agder, Nord-Vestlandet, 

Hedmark/Oppland, Nordland, Buskerud, Vestfold/Telemark, Hordaland, Rogaland, 
Trøndelag og Troms og Valgkomiteen.  

 Bjarne Holm (ny) – Foreslått av Norsk Retrieverklubb  
 

Valgkomiteens innstilling: Gry Eikanger og Linda Stensrud 
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KONTROLLKOMITEEN: 

Leder for 2 år: 
 Per Kristian Andersen (varamedlem fra 2018) – Foreslått av Norsk Welsh Corgi Klubb, 

Klubben for Gards- og fjellhunder, Norsk Grand Danois Klubb, Norsk Rottweilerklubb, 
Norsk Miniatyrhundklubb, Norsk Stabijhoun Klubb, Norsk Briard Klubb, Norsk 
Boxerklubb, Norsk Leonberger Klubb, Norsk Rhodesian Ridgebackklubb, Norsk 
Pomeranian Klubb, Autoriserte Hundedommeres Forening og Valgkomiteen. 
 

Valgkomiteens innstilling: Per Kristian Andersen 

 
1 medlem for 1 år 

 Per Kristian Andersen (varamedlem fra 2018) – Foreslått av Norsk Welsh Corgi Klubb, 
Klubben for Gards- og fjellhunder, Norsk Grand Danois Klubb, Norsk Rottweilerklubb, 
Norsk Miniatyrhundklubb, Norsk Stabijhoun Klubb, Norsk Briard Klubb, Norsk 
Boxerklubb, Norsk Leonberger Klubb, Norsk Rhodesian Ridgebackklubb, Norsk 
Pomeranian Klubb, Autoriserte Hundedommeres Forening. 

 Knut Herland (gjenvalg) – Foreslått av Norske Elghundklubbers Forbund, 
Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, Norsk 
Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers Forbund og 
Valgkomiteen. 
 

 Valgkomiteens innstilling: Knut Herland 

 
1 varamedlem for 1 år: 

 Tom Øystein Martinsen (ny) – Foreslått av Valgkomiteen.  
 

   Valgkomiteens innstilling: Tom Øystein Martinsen 

 

VALGKOMITEEN: 

Leder for 2 år  
 Marianne Holmli (ny)– Foreslått av Norske Elghundklubbers Forbund, 

Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, Norsk 
Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers Forbund og 
Valgkomiteen. 

 
 

 Valgkomiteens innstilling: Marianne Holmli 

 

1 medlem for 2 år: 
 Roger Åsheim (varamedlem fra 2018)– Foreslått av Valgkomiteen.  
 Rita Wilberg (ny) – Foreslått av Norsk Welsh Corgi Klubb, Klubben for Gards- og 

fjellhunder, Norsk Grand Danois Klubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk 
Miniatyrhundklubb, Norsk Stabijhoun Klubb, Norsk Briard Klubb, Norsk Boxerklubb, 
Norsk Leonberger Klubb, Norsk Rhodesian Ridgebackklubb, Norsk Pomeranian Klubb, 
Autoriserte Hundedommeres Forening 
 

 Valgkomiteens innstilling: Roger Åsheim 
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1 varamedlem for 1 år: 
 Hans Einar Enoksen (ny) – Foreslått av Norske Elghundklubbers Forbund,

Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, Norsk
Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers Forbund og
Valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling: Hans Einar Enoksen 

DOMSUTVALGET: 

Nestleder for 2 år: 
 Tarja Aabø (gjenvalg) – Foreslått av Norske Elghundklubbers Forbund,

Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, Norsk
Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers
Forbund. Norsk Welsh Corgi Klubb, Klubben for Gards- og fjellhunder, Norsk Grand
Danois Klubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk Miniatyrhundklubb, Norsk Stabijhoun
Klubb, Norsk Briard Klubb, Norsk Boxerklubb, Norsk Leonberger Klubb, Norsk
Rhodesian Ridgebackklubb, Norsk Pomeranian Klubb, Autoriserte Hundedommeres
Forening og Valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling: Tarja Aabø 

Medlem for 1 år: 
 Bjørg Andreassen (varamedlem fra 2018) – Foreslått av Valgkomiteen.
 Per Arve Amundsen (gjenvalg) – Foreslått av Norske Elghundklubbers Forbund, 

Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, Norsk 
Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers 
Forbund.

 Silje Bjarkøy (varamedlem fra 2018) – Foreslått av Norsk Welsh Corgi Klubb, Klubben 
for Gards- og fjellhunder, Norsk Grand Danois Klubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk 
Miniatyrhundklubb, Norsk Stabijhoun Klubb, Norsk Briard Klubb, Norsk Boxerklubb, 
Norsk Leonberger Klubb, Norsk Rhodesian Ridgebackklubb, Norsk Pomeranian 
Klubb, Autoriserte Hundedommeres Forening, Norske Elghundklubbers Forbund, 
Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, Norsk 
Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers Forbund.

Valgkomiteens innstilling: Bjørg Andreassen 

2 varamedlemmer for 1 år: 
 Bjørg Andreassen (gjenvalg) – Foreslått av Norske Elghundklubbers Forbund, 

Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, Norsk 
Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers Forbund,

 Stein Wahlstrøm (ny) – Foreslått av Valgkomiteen
 Patrick Oware (ny) – Foreslått av Valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling: Stein Wahlstrøm og Patrick Oware 
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ANKEUTVALGET: 

1 medlemmer for 1 år: 
 Harald Bruflot (gjenvalg) – Foreslått av Norske Elghundklubbers Forbund, 

Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, Norsk 
Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers Forbund 
og Valgkomiteen.

 Nina Skjelbred (varamedlem fra 2018) – Foreslått av Norske Elghundklubbers 
Forbund, Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, 
Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers 
Forbund og Norsk Retrieverklubb.

Valgkomiteens innstilling: Harald Bruflot 

1 varamedlem for 1 år: 
 Nina Skjelbred (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Retrieverklubb og Valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling: Nina Skjelbred 

LOVKOMITEEN: 
Leder for 1 år: 

 Anne Cathrine Frøstrup (medlem første gang i 2010) - Foreslått av Norske
Elghundklubbers Forbund, Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk
Retrieverklubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske
Harehundklubbers Forbund og Valgkomiteen.

 Per Arne Flatberg (medlem fra 2017) - Foreslått av Norsk Welsh Corgi Klubb, Klubben
for Gards- og fjellhunder, Norsk Grand Danois Klubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk
Miniatyrhundklubb, Norsk Stabijhoun Klubb, Norsk Briard Klubb, Norsk Boxerklubb,
Norsk Leonberger Klubb, Norsk Rhodesian Ridgebackklubb, Norsk Pomeranian Klubb,
Autoriserte Hundedommeres Forening

Valgkomiteens innstilling: Anne Cathrine Frøstrup 

1 medlem for 2 år: 
 Håkon Helsvik (ny) - Foreslått av Norske Elghundklubbers Forbund,

Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, Norsk
Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers Forbund og
Valgkomiteen.

 Per Arne Flatberg (gjenvalg) - Foreslått av Norsk Welsh Corgi Klubb, Klubben for
Gards- og fjellhunder, Norsk Grand Danois Klubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk
Miniatyrhundklubb, Norsk Stabijhoun Klubb, Norsk Briard Klubb, Norsk Boxerklubb,
Norsk Leonberger Klubb, Norsk Rhodesian Ridgebackklubb, Norsk Pomeranian Klubb,
Autoriserte Hundedommeres Forening

Valgkomiteens innstilling: Per Arne Flatberg 
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1 varamedlem for 1 år: 

 Tom Rune Lund (ny) – Foreslått av Norske Elghundklubbers Forbund, 
Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, Norsk 
Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers Forbund og 
Valgkomiteen  
 

Valgkomiteens innstilling: Tom Rune Lund 
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Årsrapport fra NKKs Valgkomite  
 

Valgkomiteen har bestått av:  
 
Leder                Siv Sandø  

Medlemmer    Kjell Kruke  

                          Petter Elvestad   

Varamedlem   Roger Åsheim   

 

Komiteen har i sitt arbeid vært i kontakt med HS' leder samt representanter for forskjellige miljø 
innen NKK for i størst mulig grad å danne et inntrykk av hva som trengs av nødvendig kompetanse. Vi 
har i stor grad lagt vekt på medlemsklubbenes forslag ut fra respekt for engasjement og kunnskap i 
klubbene. Valgkomiteen har hatt fysisk møte, samt kontakt per mail, samarbeidet i komiteen har 
vært meget god. 

  

Siv Sandø, leder 
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