
Saksliste 
Hovedstyremøte, nr. 18/20 
Tid: Onsdag 04.11 2020, kl. 17.00-20.00 
Sted: Møtet avholdes som Teams-møte 

 

 

93/20 Protokoll fra HS-møte nr 17/20 
 

94/20 Muntlig orientering fra administrerende direktør 
 

95/20 Status økonomi og likviditet  
Bakgrunn 
Fast sak til HS hvert møte: Økonomi- og likviditetsrapportering og rullerende 6 måneders 
likviditetsprognose. 
 

96/20 Kvartalsrapport for 3. kvartal 
Bakgrunn: 
Kvartalsrapport etter avtale med HS 
 
 

97/20 Rapport fra arbeidsgruppe «Overordnet oppgavefordeling mellom NKKs 
administrasjon og klubber og forbund» (arbeidsgruppe 1) 
Bakgrunn: 
NKKs hovedstyre vedtok i møte 15/20, mandat for arbeidsgruppen som skulle se på 
overordnet oppgavefordeling mellom NKKs administrasjon og klubber, forbund og 
regioner. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Hovedstyret 29.09.2020.  
 

98/20 Grunnkontingent, informasjonssak 
Bakgrunn: 
Hovedstyret registrerer at det er behov for mer informasjon rundt forslag til endring av 
grunnkontingent og nytt budsjett 2021. Det er viktig at klubber, forbund og regioner har 
full informasjon om alle vurderinger og tiltak som ligger bak forslagene. Hovedstyret 
utarbeider derfor en utvidet informasjon som sendes ut så snart som mulig. 
 

99/20 Representantskapsmøtet 2020 
 

100/20 NKKs hederspriser 2020 
Bakgrunn 
Administrasjonen legger frem forslag fra komiteen for hedersbevisninger om tildeling av 
NKKs Gullmerke, sølvmerke og oppdretterpris for 2020 
 

101/20 Mulig anmeldelse av disiplinærsak fra HS til Domsutvalget 
Saken unntas fra offentligheten av personvernhensyn 
 

102/20 Invitasjon til å foreslå medlemmer til dyrevernnemnder i Mattilsynet, region Øst 
Bakgrunn: 
NKK har mottatt invitasjon til å foreslå medlemmer til dyrevernnemnder i Mattilsynet, 
Region Øst for perioden 2021 – 2024. Nemndenes medlemmer skal delta i inspeksjoner i 



Mattilsynets arbeidstid, så det er viktig at medlemmer har mulighet til å møte på dagtid. 
Forslag til deltakere sendes Mattilsynet innen 5.11.2020 
 

103/20 Oppfølgingssak NKK region Østfold 
Bakgrunn: 
Saken er en oppfølging av HS- sak 77/20 vedrørende Region Østfold. Regionen har 
igangsatt arbeidet med å få valgt styre og har nedsatt interimsstyre. De vil således 
representere seg selv på RS 2020 
 

104/20 Klubblover 
Bakgrunn: 
Som følge av vedtakelsen av den nye lovmalen i november 2017 er medlemsklubbene 
forpliktet til å innta den nye lovmalen i sine klubblover 
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