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Protokoll 

Hovedstyremøte nr. 22/20 

TORSDAG, 17.12 2020 

 

Tilstede: 

Leder Jan Helge Nordby 
Nestleder Terje Lindstrøm 
Medlemmer Stepanka Horakova 

Jonna Vassbotn 
Anniken Holtnæs 
Eva K Wiik 
Astrid Indrebø (vara) 
Linda Stensrud (vara) 
 

Forfall Jørn Presterudstuen 
Gry Eikanger 
Bjarne Holm 
 

Fra administrasjonen Marianne Ono Njøten, Torbjørn Brenna, Hilde Engeland og Cecilie 
Holgersen som referent. 

 

118/20 Protokoll fra HS-møte nr 21/20 
Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret 
 

119/20 Muntlig orientering fra administrerende direktør 
Informasjonen ble tatt til orientering. 
 

120/20 Status økonomi og likviditet 
Informasjonen ble tatt til orientering. 
 
Bakgrunn 
Fast sak til HS hvert møte: Økonomi- og likviditetsrapportering og rullerende 6 
måneders likviditetsprognose. 
 

121/20 Stevnet til Oslo Tingrett av Dyrebeskyttelsen Norge  
NKKs Hovedstyre vedtok å sette ned en arbeidsgruppe som skal ivareta det løpende 
arbeidet knyttet til stevningen i tett samarbeid med advokat Lippestad, berørte 
raseklubber og oppdrettere.  
Hovedstyret fikk en orientering om status og handlingsplan, og skal holdes løpende 
orientert, og involveres ved behov.  
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Bakgrunn: 
Advokatfirmaet Glittertind AS innga på vegne av Dyrebeskyttelsen Norge 23. 
november 2020 stevning mot NKK, to raseklubber og seks oppdrettere.  
Hovedstyret nedsetter arbeidsgruppe som skal jobbe med saken. Hovedstyret 
behandler foreløpig handlingsplan. 
 

122/20 Arbeidsgruppe 2021 
NKKs Hovedstyre vedtok mandatet for «Arbeidsgruppe 2021» og forslag til 
medlemmer av arbeidsgruppen.  
Arbeidsgruppen skal utrede og foreslå en fremtidsrettet og bærekraftig organisering 
av klubber, forbund og regioner. Arbeidsgruppen skal også komme med forslag til 
fremtidig oppgavefordeling mellom administrasjonen og medlemsorganisasjonene. 
Arbeidsgruppen rapporterer til «Styringsgruppe 2021». 
 
Det nedsettes videre en bredt sammensatt «Styringsgruppe 2021». Rase- og 
aktivitetsklubber, forbund og regioner velger sine representanter til styringsgruppen. 
Styringsgruppen skal vurdere forslagene fra «Arbeidsgruppe 2021» og komme med 
en innstilling som legges frem for Hovedstyret. Hovedstyret fremmer saken for RS 
2021. 
 
Hovedstyrets forslag til medlemmer i «Arbeidsgruppe 2021» sendes ut til 
informasjon og evt. kommentarer til klubber, forbund og regioner før arbeidet 
starter. Representanter til «Styringsgruppe 2021» utpekes av klubber, -forbund og 
regioner. Det oppfordres til samarbeid om representasjon for å holde størrelsen på 
styringsgruppen på et håndterlig nivå. 
 
Bakgrunn: 
HS fattet vedtak om i sak 111/20 å nedsette en arbeidsgruppe med tilhørende 
styringsgruppe som skal vurdere NKKs fremtidige politiske organisering.  
 

123/20 Agility – status rundt nytt regelverk og IT utvikling 
Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 
 

124/20 Vedtak 74/20 Int. og nordiske utstillinger arrangeres av regioner, klubber og 
forbund fra 1. juni 2021, oppfølgingssak 
Hovedstyret ga administrasjonen fullmakt til å fastsette arrangører av NKKs 
internasjonale og nordiske utstillinger i 2021 i samråd med NKKs særkomite for 
utstilling (NSU), da det av tidsperspektiv er viktig for fremtidige arrangører å ha tid til 
planlegging i forkant.  
Hovedstyret vedtok å arbeide videre med NSU vedr. føringer for utstillingene, 
praktiske spørsmål og tildeling av utstillingene fra 2022 mv. i tråd med HS vedtak 
113/20. 
 
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. Flere regioner og klubber har gitt 
tilbakemelding om at de kan stille som arrangører fra 2021, og har behov for 
avklaring tidlig, selv om ikke alle spørsmål er avklart. 
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125/20 Godkjenning av klubblover 
NKKs Hovedstyre godkjenner følgende klubbers og forbunds lover uten kommentarer: 

• Norsk bassetklubb  
• Narvik Hundeklubb  
• Norsk Shetland Sheepdog (godkjenning av nye endringer) 

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

Møtet ble avsluttet kl 18:50 
 
Neste Hovedstyremøte er ikke fastsatt. 
 
 
 

Jan Helge Nordby 
 
 
Terje Lindstrøm      Stepanka Horakova 
 

 
Anniken Holtnæs 

Jonna Vassbotn 
 

Eva K. Wiik 
  Astrid Indrebø 
  
     Linda Stensrud 

 


