Saksliste
Hovedstyremøte, nr. 15/20
Tid: Onsdag 02.09 2020, kl. 17.00-19.00
Sted: Møtet avholdes som Teams-møte
69/20 Protokoll fra HS-møte nr 14/20
70/20 Muntlig orientering fra administrerende direktør
71/20 Omorganisering NKK administrasjonen
72/20 Saker til RS
73/20 Int. og nordiske utstillinger arrangeres av regioner, klubber og forbund
Bakgrunn:
HS ser behov for at NKK i fremtiden blir mindre avhengig av aktivitetsbaserte inntekter. HS
har derfor vurdert som et aktuelt tiltak at NKKs administrasjon i fremtiden ikke skal
arrangere utstillinger i egen regi. Administrasjonen har sett nærmere på hvordan dette
kan iverksettes og hvilke føringer og konsekvenser dette kan og vil medføre.
Det er viktig å få avklaringer rundt dette da det vil påvirke videre budsjett og videre intern
organisering av NKKs administrasjon. Arbeidsgruppen som opprettes vil få tilgang til
informasjon fra denne saken til sitt arbeid.
74/20 Mandat for arbeidsgruppen som skal se på overordnet fremtidig organisering av NKK og
oppgavefordeling mellom NKKs administrasjon og klubber og forbund
Bakgrunn:
HS ser behov for at NKK i fremtiden blir mindre avhengig av aktivitetsbaserte inntekter, og
at organisasjonen må finne en ny struktur og driftsmodell som gir en sikker og bærekraftig
drift og utvikling av NKK i fremtiden, jf. også HS sak 74/20 om NKKs internasjonale og
nordiske utstillinger i fremtiden til regioner, klubber og forbund.
75/20 Budsjett 2021, avklaringer og prioriteringer
Bakgrunn
I forbindelse med endringer av drift som følge av koronapandemi og andre
omstendigheter er det behov for noen innledende avklaringer av prioriteringer og
disposisjoner for å kunne utarbeide budsjett.
Vedlegg: Budsjett 2020
76/20 Region Østfold – ivaretakelse av medlemmenes stemmer ved RS 2020
Bakgrunn:
HS fattet følgende vedtak i sak 8/20
NKKs Hovedstyre vedtok at Region Hedmark/ Oppland endrer navn til Region Innlandet
etter innspill fra regionen selv. Øvrige regioner bes om å komme med innspill til eventuelle
endringer innen utgangen av mai 2020

Regionene har fremmet følgende forslag: Regionene foreslår at man midlertidig overfører
medlemmer i Østfold til Oslo/Akershus? Vi ber om at dette blir gjort i god tid før fristen til
RS-møtet går ut.
77/20 Avtale NKK Sandefjord 2020
Bakgrunn:
HS har tidligere drøftet leverandører av arrangementsplasser for NKKs nasjonale,
internasjonale og nordiske utstillinger, se sak 24/20. NKKs særkomite for utstilling (NSU)
har ønsket å finne egnet sted for en utstilling i november 2020, da NKK
Lillestrøm/Dogs4All i år må avlyses grunnet koronarestriksjoner. NSU ønsker at NKK
avholder utstilling i Sandefjord ved Oslofjord Convention Center. HS har ønsket seg
forelagt avtale med Oslofjord Convention Center før avtaleinngåelse, og utkast til avtale
fremlegges.
78/20 Søknad om medlemskap i NKK fra rasegruppe Tysk jaktterrier
Bakgrunn:
NKKs Hovedstyre har mottatt søknad om medlemskap i NKK fra den nyopprettede
klubben, Tysk Jaktterrier Klubb (TJTK). Rasen har vært tilknyttet Norsk Terrier Klub (NTK),
men som følge av liten medlemsmasse i forhold til de øvrige rasene i NTK, var det et ønske
om å opprette egen klubb med raseansvar for Tysk jaktterrier. Saken har vært behandelt
av HS tidligere i sak 101/19

