Protokoll Hovedstyremøte nr.
16/20 TIRSDAG, 08.09 2020

Tilstede:
Leder
Nestleder
Medlemmer

Forfall

Fra administrasjonen

Jan Helge Nordby
Terje Lindstrøm
Stepanka Horakova
Gry Eikanger
Jonna Vassbotn
Anniken Holtnæs
Astrid Indrebø (vara)
Linda Stensrud
Eva K Wiik
Jørn Presterudstuen
Bjarne Holm
Torbjørn Brenna, Marianne Ono Njøten, Hilde Engeland. Cecilie
Holgersen som referent.

78/20 Protokoll fra HS-møte nr 15/20
Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret.
79/20 Avtale NKK Sandefjord 2020
Hovedstyret vedtok at NKK Sandefjord i november avholdes som planlagt på Oslofjord
Convention Center helgen 7.-8. november 2020, med 7 mot 2 stemmer.
Hovedstyret ga sin tilslutning til kontrakten, med de innspill som kom frem i møtet. HS
delegerte til administrerende direktør å sluttføre kontrakten.
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.
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80/20 Søknad om medlemskap i NKK fra rasegruppe Tysk jaktterrier
NKKs Hovedstyre vedtok å godkjenne søknaden om ny raseklubb for 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 behandlet
av HS tidligere i sak 101/19. I etterkant av HS-behandlingen i 2019 har det vært avholdt et
dialogmøte mellom HS og Jakthundkomiteen, NTK og TJTK, uten at dette førte frem.
81/20 Søknad om medlemskap i NKK fra Ullensvang Hundeklubb
NKKs Hovedstyre vedtok å godkjenne søknaden fra Ullensvang Hundeklubb.
Bakgrunn:
NKKs Hovedstyre har mottatt søknad om medlemskap i NKK fra den nyopprettede
klubben, Ullensvang Hundeklubb.
82/20 Oppnevninger – suppleringer i SHK og NJK
Eddie Moljord ble oppnevnt som nytt medlem for dachshundrasene i NKKs
Jakthundkomite.
NKKs Hovedstyre vedtok at KG RIK og KG mentaltester selv oppnevner representant til
SHK for inneværende periode.
Bakgrunn:
Ved oppnevninger til HS oppnevnte komiteer i sak 9/20 var det ikke fremmet forslag til
kandidater for å representere RIK brukshundprøver og mentaltester. Videre har det i løpet
av året blitt fremmet forslag til ny kandidat for å representere dachs i NJK.
83/20 Søknad om opptak av nye raser i Norsk Polarhundklubb
NKKs Hovedstyre vedtok å innvilge søknad fra Norsk Polarhundklubb om opptak av rasene
Yakutian Laika og Canadian Eskimo Dog. Hovedstyret ba om at det gjøres en avsjekk
overfor Norske Elghundklubbers Forbund, siden dette er en laika-rase, og raseansvaret for
de øvrige laikarasene ligger der.
Bakgrunn:
Norsk Polarhundklubb har på sitt årsmøte vedtatt å oppta rasene Yakutian Laika og
Canadian Eskimo Dog. Rasene er pr i dag ikke tilknyttet raseklubb i NKK.
84/20 Sak 75/20 Mandat for arbeidsgruppen som skal se på overordnet fremtidig organisering
av NKK og oppgavefordeling mellom NKKs administrasjon og klubber og forbund
Deler av mandatet, som vedtatt i saken 2. september, overlapper mandatet tidligere gitt
til NKKs særkomite for utstilling.
Arbeidsgruppen startes opp torsdag som planlagt, men delen av mandatet som
overlapper med NSU avklares mellom administrasjonen og NSU i forkant, slik at
rolleavklaringen for arbeidet er tydelig.

Møtet ble avsluttet kl 19:20
Kommende HS-møter:

23. september kl 17-20

Jan Helge Nordby

Terje Lindstrøm

Stepanka Horakova

Astrid Indrebø

Eva K. Wiik
Jonna Vassbotn
Anniken Holtnæs
Linda Stensrud

Gry Eikanger

