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EO Hovedstyremøte nr. 4/20
tirsdag, 17.03 2020, kl. 12.00-14.00

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
Astrid Indrebø
Linda Stensrud
Bjarne Holm (deltok fom sak 28)

Fra administrasjonen deltok Torbjørn Brenna, Marianne Ono Njøten, Hilde Engeland, Ellen
Bongard, Elisabeth Jangås, Cecilie Holgersen, samt Merete Røberg-Larsen som referent.
25 ØKONOMISK REDEGJØRELSE SAMT ORIENTERING OM TILTAK SOM
GJØRES OG VURDERES KNYTTET TIL KORONASITUASJONEN
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.
26-LIKVIDITET 31.12 I FORBINDELSE MED KORONAUTBRUDDET
Hovedstyret vedtok at likviditetskravet på 6 millioner fastsatt av RS 2014, ikke vil
kunne opprettholdes på bakgrunn av Koronasituasjonen.
Bakgrunn:
Korona utbruddet har medført at aktiviteter, prøver og utstillinger ikke kan
gjennomføres. Som følge av dette vil mange av NKKs inntekter falle bort, samtidig
som en rekke faste kostnader likevel påløper. Det vises til administrasjonens
orientering om den økonomiske situasjonen i HS møtet 17.3.20. For å sikre drift av
NKK gjennom koronakrisen kan det bli nødvendig å fravike likviditetskravet på 6
millioner.
27-HENVENDELSE OM ØKONOMISK STØTTE TIL MYNDIGHETENE
Hovedstyret ga sin tilslutning til brevet som sendes myndighetene for å belyse de
betydelige økonomiske utfordringene for Norsk Kennel Klub i forbindelse med
Koronapandemien.
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Bakgrunn:
Norsk Kennel Klub er en aktivitetsbasert organisasjon. Drifts- og aktivitetsinntekter
fra egne arrangementer, samt inntekter fra våre medlemsklubbers arrangementer,
utgjør over 70 % av våre totale årlige driftsinntekter. Vi mottar ingen offentlig
driftsstøtte.
Alle arrangement er nå stanset i den store nasjonale dugnaden vi alle er inne i, og med
det opplever NKK et voldsomt inntektstap. Krisepakkene som er vedtatt av
regjeringen treffer NKK i liten grad.
NKK søker derfor myndighetene om økonomisk støtte.

28- FULLMAKT TIL Å SØKE LÅN/KREDITT
Hovedstyret vedtok å gi administrasjonen fullmakt til å søke om lån eller kreditt
dersom dette er mulig. Dette for å kunne sikre likviditet. Eventuell inngåelse av lån
eller kredittramme skal godkjennes av Hovedstyret.
29-ALLEREDE INNBETALT PÅMELDINGSAVGIFT TIL AVLYSTE NKK
UTSTILLINGER
Hovedstyret vedtok at innbetalt påmeldingsavgift til avlyste NKK utstillinger ikke
tilbakebetales. Beslutningen revurderes dersom den økonomiske situasjonen gjør det
mulig når koronasituasjonen tillater det. For klubbers/forbunds avlyste arrangementer
vedtas at det skal betales aktivitetsavgift og IT-avgift.
30- OPPGJØR/AKTIVITETSAVREGNING
Hovedstyret vedtok å utsette oppgjør/aktivitetsavregning til klubbene inntil videre i
påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske
situasjon, og ønsker å gå i dialog med de berørte klubbene.

31- STOPP AV UTBETALINGER
Følgende utbetalinger stoppes inntil videre:
• Støtte til dommerutdanning og reisestøtte ved deltakelse på klubbers
eksteriørdommerkonferanser
• Støtte til landslag
• Støtte til FCI- representanter
Endring i utbetalinger forelegges Hovedstyret fortløpende.

Møtet hevet kl 13.25
Side 2 av 3

Kommende Hovedstyremøter første halvår blir avholdt løpende etter behov.
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