Saksliste
Hovedstyremøte, nr. 20/20
Tid: Tirsdag 24.11 2020, kl. 17.00-20.00
Sted: Møtet avholdes som Teams-møte

105/20

Protokoll fra HS-møte nr 18/20 og ekstraordinært HS-møte 19/20
Administrasjonens forslag til vedtak:
Protokollene ble formelt godkjent av Hovedstyret

106/20

Muntlig orientering fra administrerende direktør

107/20

Budsjett 2021
Bakgrunn:
Iht NKKs lover §§ 2-3 og 3-4 l), er det Representantskapsmøtet som fastsetter
grunnkontingenten for det påfølgende året. Ifølge lovenes §3-4 l) er det også
Representantskapsmøtet som fastsetter budsjett for påfølgende år.
Siden Representantskapsmøtet 2020 måtte utsettes til 2021, er verken
grunnkontingent eller budsjett vedtatt ved årsskiftet, og det er på nåværende
tidspunkt ikke mulig å vite når dette kan gjennomføres. NKK går derfor inn i 2021
uten vedtatt budsjett, og med den av RS sist fastsatte grunnkontingent.
Hovedstyret behandler midlertidig budsjett 2021, som et styringsverktøy for NKK
administrasjonen frem til RS2020 kan avholdes.

108/20

Likviditetsprognose 2020 og 2021
Bakgrunn:
Likviditetsprognose for resten av 2020. Likviditetsprognose for hele 2021 basert på
midlertidig budsjett som fremlagt i sak 107/20.
Siden Representantskapsmøtet 2020 måtte utsettes til 2021, er verken
grunnkontingent eller budsjett vedtatt ved årsskiftet, og det er på nåværende
tidspunkt ikke mulig å vite når RS kan gjennomføres. Det er stor usikkerhet rundt
muligheten for å gjennomføre budsjetterte aktiviteter, spesielt i første kvartal/første
halvår.

109/20

Grunnkontingent 2021
Bakgrunn
Iht NKKs lover §§ 2-3 og 3-4 l), er det Representantskapsmøtet som fastsetter
grunnkontingenten for det påfølgende året.
Representantskapsmøtet 2020 er utsatt til 2021, til uviss dato.

110/20

IT-utvikling 2021
Bakgrunn
Når RS2020 må utsettes og økt grunnkontingent ikke kan legges til grunn, vil ikke
NKK ha likviditet til å gjennomføre all planlagt IT-utvikling iht IT-utviklingsbudsjettet.

111/20

Arbeidsgruppe 2 2021
Bakgrunn:
Hovedstyret fremmet sake til RS 2020 om å opprette arbeidsgruppe for en
gjennomgang og vurdering av NKKs politiske organisasjon. Når RS 2020 må utsettes
er det behov for å vurdere om arbeidsgruppen bør settes ned uavhengig av
utsettelsen av RS 2020.

112/20

Representantskapsmøte 2020, avholdelse i 2021
Bakgrunn:
Representantskapsmøte 2020 er med bakgrunn i koronapandemien og
smittesituasjonen utsatt. Det er behov for at Hovedstyret diskuterer praktiske
spørsmål som følger av utsettelsen.

113/20

Vedtak 74/20 Int. og nordiske utstillinger arrangeres av regioner, klubber og
forbund fra 1. juni 2021
Bakgrunn:
Hovedstyret vedtok i sak 74/20 intensjon om at NKKs internasjonale og nordiske
utstillinger fra 1.6.2021 ikke skal arrangeres i regi av NKKs administrasjon, men
overføres til NKKs klubber, forbund og regioner. Vedtaket har føringer bl.a. for
budsjett 2021 som skulle vedtas på RS 2021 ultimo november 2020. Det er behov for
at HS vurderer om utsettelse av RS 2020 er utsatt pga koronapandemien og
smittesituasjonen, har konsekvenser for oppfølging og gjennomføring av HS vedtak
74/20.

