Protokoll
EO Hovedstyremøte nr. 3/20
torsdag, 12.03 2020, kl. 14.00-15.00

MØTET AVHOLDES SOM TEAMSMØTE

Tilstede:
Leder
Nestleder
Medlemmer

Forfall:

Jan Helge Nordby
Terje Lindstrøm
Anniken Holtnæs
Stepanka Horakova
Jonna Vassbotn
Gry Eikanger
Haakon R. Arnesen
Jørn Presterudstuen
Linda Stensrud (vara for Bjarne holm)
Bjarne Holm

Fra administrasjonen deltok Torbjørn Brenna, Marianne Ono Njøten, Hilde Engeland, Ellen
Bongard, Elisabeth Jangås, Cecilie Holgersen, Kjetil Johannesen, Vebjørn Vefflen, samt
Merete Røberg-Larsen som referent.

24-STATUS VEDRØRENDE CORONNASITUASJONEN
NKKs hovedstyre ser med største alvor på den kritiske situasjonen knyttet til denne
pandemien.
Norsk Kennel Klubs Hovedstyre understreker at situasjonen vi nå står oppe i er en helt annen
enn den vi hadde under hundesykdommen i fjor høst. Liv og helse står på spill, og tiltakene
som iverksettes er svært inngripende og vil medføre at vi alle får en annerledes hverdag.
Også økonomisk vil dette ha helt andre konsekvenser enn hundesykdommen hadde.
Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert
idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.
Dette betyr at alle aktiviteter i NKKs klubber og forbund, uavhengig av antall deltakere, må
innstilles. Herunder kommer årsmøter, kurs, treninger og konkurranser.
Økonomi
Krisen vi nå er opp i, vil medføre stor økonomisk belastning for mange. Både
klubber/forbund, NKKs administrasjon, våre leverandører og deltakere vil bli berørt. For å
begrense kostnader ved arrangementene som avlyses, anbefaler vi at det snarest tas kontakt
med leverandører og samarbeidspartnere for avbestilling av varer og tjenester.
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Norsk Kennel Klubs Hovedstyre og administrasjon vil arbeide med å få oversikt over de
økonomiske konsekvensene så snart som mulig, og vil videreformidle all tilgjengelig
informasjon til klubber og forbund fortløpende.
Vi ønsker allerede nå å varsle at krisen vi står oppe i vil ha vesentlig større økonomiske
konsekvenser for alle parter enn hundesykdommen hadde. Dette innebærer at beslutningene
som ble gjort rundt økonomi da, ikke vil bli lagt til grunn nå.
Vedtak knyttet til årsmøter:
Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva
gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.
Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for årsmøtet være
styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i klubben kan velge å
benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet
utsettes vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020.
Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas
av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte.
Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis
et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et
styremedlem – ikke leder eller nestleder.
NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør
om
endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser
klubbens styre gjør i denne sammenheng.
NKKs Hovedstyre ber om forståelse for at vi nå først må håndtere de menneskelige
aspektene ved krisen, og at økonomiske aspekter vil bli fokusert på så snart vi har
anledning.
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Møtet hevet kl 15.00
Kommende Hovedstyremøter første halvår 2020 berammet til:
• Møte nr 3/20: Onsdag 22.april
• Møte nr 4/20: Onsdag 17.juni
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