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1 – PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 15/19, 11-12.12.2019 
  
2– MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR  
 
3 – FORELØPIG REGNSKAP 2019 

Bakgrunn: 
Kvartalsrapport etter avtale med HS. 

 
4 – EVALUERING AV RS 2019  
 
5 – ORIENTERING - DISIPLINÆRSAKER 

Bakgrunn: 
NKKs disiplinærsystem håndterer en rekke saker. I henhold til regelverket avgjøres 
saker av Klubber/forbund, Administrasjonen, Domsutvalget og Ankeutvalget. De nye 
disiplinærreglene i NKKs lover kapittel 7 ble gjeldende fra 1.1.2019.  
 
Pr. 10.01.2020 er statistikken for 2019 slik: 
Antall saker til behandling i Adminstrasjonen også bruddsaker: 105, hvorav 83 er 
saker som gjelder brudd på NKKs grunnregler for avl og oppdrett. 
Antall saker til behandling i Domsutvalget: 39 
Antall saker til behandling i Ankeutvalget: 3 
 
Totalt har det for 2019 vært 147 disiplinærsaker (pr. 10.01.2020). En del av sakene er 
ferdigbehandlet av de nevnte organene, men på nåværende tidspunkt er fortsatt 42 av 
sakene ikke ferdigbehandlet. 

 
6- VURDERING AV LEVERANDØRER AV ARRANGEMENTER FOR NKK 
SENTRALT 

Bakgrunn: 
NKK leier arrangementsplasser av ulike leverandører for avholdelse av internasjonale 
og nordiske utstillinger med tilknyttede agility- og lydighetsprøver. NKK arrangerer 
også nasjonale eller nordiske prøver og konkurranser, eksempelvis nordisk 
mesterskap, Norgesmesterskap mv.Valg av leverandører til NKKs utstillingsplasser de 
nærmeste årene er besluttet av HS på anbefaling av NSU. Ved andre arrangement hvor 
NKK står som arrangør vil det være regionene, klubb/forbund eller administrasjonen 
som er delegert myndighet til å beslutte arrangementssted. Det er pr 15. januar ingen 
tydelig kommuniserte krav til leverandørene av arrangementsplasser utover det som 
rent teknisk angår arrangementet og forholdene rundt dette. 
 
Med bakgrunn i OCC-saken (se utfyllende kommentarer) har det fremkommet et 
behov for at NKKs prinsipielle vurdering av stedene vi plasserer arrangementene våre 
tydeliggjøres gjennom tydelige offentliggjorte og kommuniserte vurderingskriterier. 



Det ble 15. januar avholdt møte mellom representanter for Hovedstyret, NSU og 
administrasjonen i sakens anledning. Det ble besluttet å søke fremlagt en sak for HS 
ved førstkommende møte 28. januar. 

 
 
7 – LOVENDRINGER TIL RS 2020  

Bakgrunn: 
Til RS 2019 ble det fremmet forslag om to lovendringer i sak 5c) og 5d). Begge 
sakene ble trukket etter at det i sak 5c) ble det foretatt en prøvevotering for å vurdere 
RS sin holdning til å endre tidspunkt for RS til innen utgangen av mai hvert andre år 
hvor resultatet av dette var et klart flertall. 

 
8 – REGIONSREFORM OG NAVNENDRINGER PÅ REGIONER  

Bakgrunn: 
Som følge av Stortingets vedtatte regionsreform hvor fylkesinndelingene er endret vil 
Hovedstyret måtte ta stilling til om endringer som trådte i kraft 1.1.20 skal få 
betydning for NKKs Regioner.  

 
 
9 – OPPNEVNINGER ULIKE KOMITEER/UTVALG  
 
10 – MANDAT NKKS BRACHYCEPHALRÅD 
 
11 – TILDELING AV KONGEPOKAL/ NKK POKAL /NM ARRANGEMENTER 2020 

Bakgrunn: 
I henhold til praksis har NKKs Administrasjon satt opp tildeling av Kongepokal og 
NKK-pokal etter rulleringsordning.  

 
12 - NYE IT PROSJEKTER JMF VEDTAK I SG.-IT    
  
13 - NY VURDERING EVALUERING AV HS VEDTAK 132/16 – UTSTILLINGER 
SAMTIDIG MED NKK UTSTILLINGER – JF. HS SAK 54/19 

Bakgrunn: 
HS hadde i møte 28.8.19 (54/19) sak til behandling rundt evaluering av HS vedtak 
132/16.  Administrasjonen hadde mottatt synspunkter fra NKK region 
Troms/Finnmark som har ansvaret for en av NKKs utstillinger, og NKKs særkomite 
for utstilling hadde gitt sin innstilling til saken. NKKs Jakthundkomite ga 
kommentarer til saken og ønsket at vedtaket i sak 132/16 skulle videreføres.  
 
HS sitt vedtak i sak 54/19 medførte noe endring i fht vedtaket fra 2016. NKKs 
regioner valgte, etter oppfordring, å trekke sin rettidige innmeldte sak til RS 2019 på 
denne bakgrunn. I etterkant har «Jakthunddivisjonen» har bedt om at HS revurderer 
vedtaket. HS leder har på denne bakgrunn ønsket at saken tas opp i HS til ny 
vurdering. 
 

14 – KLUBBJUBILEER 2020 
  


