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Protokoll
Hovedstyremøte nr. 17/20
ONSDAG, 23.09 2020
Tilstede:
Leder
Nestleder
Medlemmer

Jan Helge Nordby
Terje Lindstrøm
Stepanka Horakova
Gry Eikanger
Jonna Vassbotn
Anniken Holtnæs (deltok i møte t.o.m. sak 88/20)
Jørn Presterudstuen (deltok i møte t.o.m. sak 89/20)
Bjarne Holm
Eva K Wiik

Fra administrasjonen

Torbjørn Brenna, Marianne Ono Njøten, Cecilie Holgersen som
referent.

84/20 Protokoll fra HS-møte nr 16/20
Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret
85/20 Muntlig orientering fra administrerende direktør
Informasjonen ble tatt til orientering
86/20 Status økonomi og likviditet
Informasjonen ble tatt til orientering.
Bakgrunn
Fast sak til HS hvert møte: Økonomi- og likviditetsrapportering og rullerende 6 måneders
likviditetsprognose.
87/20 Sak fra NSU vedr. tidspunkt for flytting av NKKs internasjonale og nordiske utstillinger til
andre arrangører, ref sak 74/20
Hovedstyret har forståelse for synspunktene fra NSU. Etter en totalvurdering vedtok HS at
tidsrammen som ble fastsatt i vedtak i sak 74/20 opprettholdes.
Det tas sikte på at NKKs internasjonale og nordiske utstillinger skal flyttes til andre
arrangører senest innen 1. juni 2021.
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Bakgrunn
Hovedstyret vedtok i sak 74/20 at det tas sikte på at NKKs internasjonale og nordiske
utstillinger skal flyttes til andre arrangører senest innen 1. juni 2021.
NKKs Særkomite for Utstilling (NSU) har i etterkant anbefalt HS at vi minimum i 2021
beholder NKK som overordnet arrangør, men at vi utvider oppgavene til
utstillingskomiteen, NSU og teknisk arrangør for å redusere arbeidsmengden til
administrasjonen betraktelig.
NSUs hovedmandat er kvalitetssikring og forbedring av NKKs utstillinger. Basert på NSUs
erfaringer og observasjoner anser komiteen det som urealistisk og risikabelt å overføre
utstillingene i sin helhet til klubber/forbund/regioner 1. juni 2021, uten at det sterkt går ut
over kvalitet og forutsigbarhet på NKKs utstillinger.
88/20 Informasjon fra arbeidsgruppen som skal se på overordnet oppgavefordeling mellom
administrasjonen og klubber, forbund og evt. regioner med innspillsfrist 1. oktober
Informasjonen ble tatt til orientering.
Bakgrunn
Hovedstyret vedtok mandatet for arbeidsgruppen som skal gi innspill til overordnet
oppgavefordeling mellom administrasjonen og klubber, forbund og eventuelt regioner i
sak 75/20. Arbeidsgruppen skal gi sine innspill til HS innen 1. oktober. Den har foreløpig
hatt to møter.
89/20 Budsjett og grunnkontingent 2021
Budsjett og grunnkontingent 2021 ble grundig drøftet, og HS fremlegger budsjettforslag til
RS.
Bakgrunn
NKKs hovedstyre (HS) har med bakgrunn i koronapandemien og dens konsekvenser
diskutert strategier og tiltak for NKK fremover i strategisamling i juni 2020. 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. Dette medfører vesentlige endringer i budsjett 2021 i
forhold til tidligere år.
90/20 RS-saker
Hovedstyret utsatte frist for sending av RS-papirer 2 uker til 15. oktober, tilsvarende
fristen klubber og forbund fikk for innsending av RS-saker.
Hovedstyret gjennomgikk sakene.
91/20 Søknad om medlemskap fra Bodø Agilityklubb
Hovedstyret vedtok å ikke innvilge søknad fra Bodø Agilityklubb om medlemsavtale for
klubben i Norsk Kennel Klub.
Bakgrunn:
NKKs Hovedstyre har mottatt søknad om medlemskap i NKK fra den nyopprettede
klubben Bodø Agilityklubb.
92/20 HS delegering av fullmakt på å vedta innavlsgrad til Sunnhetsutvalget
Hovedstyret ga NKKs Sunnhetsutvalg beslutningsansvaret for behandling av søknader fra
raseklubber angående maksimal innavlsgrad hos klubbens rase(r).
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Bakgrunn
I 2015 besluttet HS å vedta Sunnhetsutvalgets (SU) innstilling om at valper av rasen grand
danois som er født i Norge og har en innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5% automatisk
skal registreres med avlssperre. Ordningen ble gjort midlertidig med en varighet på 5 år.
Det ble imidlertid ikke presisert i HS-vedtaket at beslutningsansvar i tilsvarende saker
delegeres til SU.
Møtet ble avsluttet kl 20:00
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