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PROTOKOLL 
Hovedstyremøte nr. 8/20 

Mandag, 20.04.2020, kl. 13.00-14.00 
MØTET AVHOLDES SOM TEAMSMØTE 

Tilstede: 
Leder Jan Helge Nordby 
Nestleder Terje Lindstrøm 
Medlemmer Anniken Holtnæs 

     Stepanka Horakova 
Haakon Rognsaa Arnesen 

  Bjarne Holm  
  Gry Eikanger  

      Jonna Vassbotn 
  Astrid Indrebø 
  Jørn Presterudstuen 
  Linda Stensrud    

Forfall:    
 

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

 
 
39- KONTANTSTRØMS-SCENARIER UNDER KORONAPANDEMIEN 

HS vedtok å endre vedtak i HS-sak 30/20, slik at klubber og forbund kan velge å gjøre 
tilbakebetaling/kjøre sluttoppgjør for avlyste arrangementer. Nivået på 
tilbakebetalingen vedtas av den enkelte arrangør. 
Tilbakebetalingen utføres gjennom NKKs betalingssystem. IT-avgift og 
aktivitetsavgift vil ikke bli refundert. Vedtaket omfatter ikke NKKs egne 
arrangementer (sak 29/20) 
 

 
Bakgrunn: 
HS gjorde i sak 30/20 vedtak om å holde tilbake sluttoppgjørene for klubber og 
forbunds arrangementer i påvente av en avklaring av likviditetssituasjonen og 
økonomisk konsekvens av korona-pandemien. I sak 34/20 ble vedtaket justert, slik at 
det kun gjelder avlyste arrangementer. Avholdte arrangementer, der klubber har hatt 
fullt kostnadsbilde ble åpnet for sluttoppgjør. 
 
Likviditetssituasjonen i NKK er nå svært kritisk. Det vil ikke være mulig å 
opprettholde en minimumsdrift av NKK i 2. halvår 2020, uten betydelig tilførsel av 
kapital. Det arbeides både med søknad om krisepakke og lånefinansiering med 
statsgaranti. Dette vil kunne bedre likviditetssituasjonen noe, men vil ikke være 
tilstrekkelig for å sikre drift av NKK ut 2020. Administrasjonen og HS arbeider 
kontinuerlig med ytterligere tiltak for sikre nødvendig finansiering av videre drift. 
 

 , 
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40-NORDISKE MESTERSKAP OG LANDSLAG 2020 
NKKs Hovedstyre vedtok at det ikke arrangeres nordiske mesterskap i regi av NKK i 
2020. Kennelklubbene i de øvrige nordiske land har truffet tilsvarende vedtak.  Dette 
innebærer at nordisk mesterskap i agility og nordisk mesterskap i kreativ lydighet som 
skulle vært avholdt i Norge, avlyses.  
 
HS vedtok videre at det ikke sendes landslag som skal representere NKK i 2020.  
Vedtaket om at det ikke utbetales støtte til landslag (sak 31/20) opprettholdes ut 2020.  
 
Bakgrunn: 
HS fattet i vedtak i sak 31/20 stopp av utbetaling av økonomisk støtte til blant annet 
landslag. Korona-utbruddet har medført at NKKs økonomiske situasjon er svært 
alvorlig. Det er helt nødvendig at de aktiviteter som det etter hvert åpnes for ikke 
medfører et økonomisk tap for NKK samt at de vil kunne avholdes i henhold til 
helsemyndighetenes anbefalinger. 
 
De nordiske kennelklubbene har nå diskutert, og kommet til, at nordiske mesterskap i 
2020 bør avlyses med bakgrunn i koronapandemien og den usikkerhet som eksisterer 
rundt mulighet til å gjennomføre og sende landslag samt at mesterskapene er ressurs- 
og kostnadskrevende i en ellers svært krevende tid for kennelklubbene. 

 
 
Møtet hevet kl 14.15 
Kommende Hovedstyremøter første halvår blir avholdt løpende etter behov. 
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Gry Eikanger                                     Linda Stensrud  
 


