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Innkalling 

I henhold til lovenes § 3-3 innkalles det til: 

 

NORSK KENNEL KLUBs 60. ORDINÆRE  

REPRESENTANTSKAPSMØTE 

Quality Airport Hotel Gardermoen 

Lokeveien 7, 2067 Jessheim 

 

Lørdag den 27. november fra kl. 09.00 – 18.00  

Registrering kl. 09.00 - 09.45  

Representantskapsmøte kl. 10.00 - 18:00 

 

NKK regioner, raseklubber og forbund må senest 3 uker før Representantskapsmøtet, det vil si senest innen 5. 

november 2021, ha meddelt NKK navn og adresse på representant(er) og vararepresentant(er) (NKKs lover § 

3-2, 4. ledd). 

Representant som ikke kan møte i Representantskapsmøtet skal overlate innkallelsen til oppnevnt 

vararepresentant. Dersom verken representanten eller vararepresentanten kan møte, kan det meddeles skriftlig 

fullmakt til annen møtende representant. Har representanten flere enn én stemmepost, må det skrives like 

mange fullmakter til forskjellige representanter som representanten har stemmeposter for. 

Ingen representant kan møte med mer enn én fullmakt (lovenes § 3-2). 

Møtende representant medbringer IKKE sin oppnevnte vararepresentant til Representantskapsmøtet. 

 

 

Vennlig hilsen 

Silje Kathrine Bjarkøy 

Representantskapets ordfører 

 

Forberedelse til, og gjennomføring av Representantskapsmøtet: 

Vi oppfordrer representantene til å møte i god tid. Ved inngangen til møtesalen registreres hver enkelt deltaker 

fortløpende. Møtesalen er organisert i forkant slik at representantene for de ulike klubber, forbund og regioner 

er tildelt sine plasser. 

Alle delegatene må ha med seg mobil/nettbrett/pc eller tilsvarende. Dette er for å kunne bruke 

deltagerapplikasjonen til å avgi stemmer på saker og valg, melde seg for innlegg og replikk, og eventuelt 

sende inn endringsforslag. 

Etter påmeldingsfrist 5. november vil alle påmeldte representanter få tilsendt fullstendig saksliste, 

saksdokumenter, kandidatpresentasjoner samt forretningsorden pr. e-post. Utsendte dokumenter må 

medbringes til RS, av miljøhensyn vil det ikke bli skrevet ut fulle sakspapirer til representanter. Informasjon 

om, og tilgang til alle saksdokumenter er også tilgjengelig på NKKs nettside fra 18. oktober, slik at alle gis 

informasjon om saksliste, saksdokumenter, innstilling mv. og kan forberede seg i god tid før møtestart. 

Følgelig bør det ligge til rette for stor grad av involvering, gode diskusjoner og gode vedtak. 

For deltakere som ønsker å vise innlegg, informasjon eller lignende på storskjerm under RS, kan disse tas med 

på minnepenn eller sendes via e-post til adm@nkk.no i forkant av møtet. For øvrig henvises det til dokumentet 

«Forretningsorden og normer for stemmegiving på NKKs 60. ordinære RS 27. november 2021», som sendes 

ut på e-post sammen med saksdokumentene til påmeldte deltakere. 

mailto:adm@nkk.no
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      a)    Forslag om å presisere i NKKs lover at deltagelse i digitale møter som gjennomføres innenfor rammen 

av NKK, regnes som personlig fremmøte 
Forslag fra: Norske Dachshundklubbers Forbund  

     

      b)    Endring av NKKs lover, § 3-1   
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1 Sak 5 e ble tilføyd sakspapirene 22. oktober. Sikkerhetsfiltrene til NKK blokkerte e-posten med saken, slik at den aldri 

kom frem. Dette er uheldig, men ikke noe NKK råder over. Forslaget ble sendt innen tidsfristen og skal følgelig 

behandles på RS på lik linje med øvrige innkomne saker. Saken er derfor inntatt i sakspapirene. 
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Sak 2 NKKs årsrapporter 2020 
 
Sak 2 a Årsrapporten 
 

For sak 2 a henvises det til NKKs nettsider: 

NKKs Årsrapport 2020   

https://www.nkk.no/getfile.php/132418589-1634290907/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/HS-dokumenter/%C3%85rsberetninger/NKK%20%C3%A5rsrapport_2020.pdf
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Sak 2 b Hovedstyrets årsberetning for 2020 
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Sak 2 c Fastsatt regnskap for 2020 med revisjonsberetning 
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Sak 2 d Kontrollkomiteens erklæring for 2020 
 

Kontrollkomiteens erklæring vil ikke bli lest opp under Representantskapsmøtet. Delegatene bes derfor sette 

seg godt inn i kontrollkomiteens erklæring for 2020 i forkant av Representantskapsmøtet. 

 

Kontrollkomiteens rapport til Norsk Kennelklubbs 60. ordinære 

representantskapsmøte 27 og 28. november 2021 

Kontrollkomiteens arbeid er basert på NKKs instruks for Kontrollkomiteen, vedtatt av RS 12. november 2011. 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at administrasjonen, hovedstyret og representantskapets komiteer følger 

NKKs eget regelverk, fullmaktsforhold, Norsk lov og representantskapets beslutninger. Kontrollkomiteen skal 

se til at NKK samlet og det enkelte organ fremmer NKKs formål og særlig følge opp at NKK forvalter sine 

midler i henhold til formålet, samt at den økonomiske forvaltningen er forsvarlig. 

 

1. Kontrollkomiteens arbeid i perioden 

Kontrollkomiteen har basert sitt arbeid på: 

- Styredokumenter 

- Dialog med styreleder og administrerende direktør. På grunn av stor aktivitet rundt utfordringene etter 

Koronapandemien har vi kun satt av tid til ettdialogmøte. 

- Det har ikke vært konkrete henvendelser til Kontrollkomiteen. 

 

2. Årsrapporten 2020 

Hovedstyrets leder, adm dir og kontrollkomiteen har normalt hatt to møter i året for å avklare kommunikasjon 

mellom komiteen, og HS og administrasjonen og gjennomgå hvilken informasjon som rutinemessig stilles til 

disposisjon. Det ble ikke avholdt møte våren 2021 på grunn av stort arbeidspress. Arbeidsrutinene ble basert 

på tidligere praksis etter avtale. Det er avholdt ett møte etter sommeren. 

Basert på gjennomgang av møteinnkallinger, referater, oppsummeringsnotater etter muntlig informasjon fra 

AD til HS og dialog rundt enkeltsaker så er det Kontrollkomiteens inntrykk at årsberetningen for 2020 

beskriver arbeidet i organisasjonen på en god måte. 

Kontrollkomiteen mener at aktivitetene og handlingene utøvet av administrasjonen og hovedstyret er i samsvar 

med de oppgaver de er tillagt gjennom NKKs regelverk og fullmaktsforhold, norsk lov og representantskapets 

beslutninger. Kontrollkomiteen mener videre at dokumentasjonen bekrefter at driften av NKK på overordnet 

nivå er i samsvar med formålet og eksterne relevante regler. 

 

3. Økonomi 

Økonomien for 2020 og fram til sommeren 2021 rapporteres på en tilfredsstillende måte med tilgjengelige og 

oversiktlige regnskapstall. Det er komiteens oppfatning at hovedstyret og administrasjonen har riktig fokus og 

kontroll på økonomien. 

På grunn av den helt spesielle situasjonen med en meget anstrengt økonomi, har kontrollkomiteen fulgt 

økonomiarbeidet ekstra nøye og vi knytter en kommentar til dette. Kommentaren gjelder både for 2020 og 

første halvår 2021. Det har naturlig nok vært stor oppmerksomhet rundt økonomien. 
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Det er vårt inntrykk at styringen og iverksatte tiltak for å bedre en svært utfordrende situasjon har vært 

tilfredsstillende. Det ser ut til at de iverksatte tiltak har god effekt og at den økonomiske situasjonen er i ferd 

med å bedre seg. 

 

4. NKKs formål 

Kontrollkomiteen har tidligere påpekt viktigheten av at organisasjonens arbeid foregår overensstemmende 

med NKKs formål. Dette gjelder selvsagt fortsatt. Ved vurdering av organisasjonsmessige tilpasninger og 

endring i de aktiviteter organisasjonen driver er det viktig å vurdere om de aktuelle endringene understøtter 

formålet på en god måte. I denne sammenheng anser Kontrollkomiteen beslutningen om å reversere vedtak om 

å sette ut alle NKK-utstillingene til regionene som en understøttelse av organisasjonens formål om hundeavl. 

Det er viktig at prosessene forankres godt i organisasjonen gjennom høringsrutinene som er etablert. 

 

5. NKKs beslutninger 

Kontrollkomiteen peker på viktigheten av at beslutninger gjøres av det organ som har fullmakten i de aktuelle 

saker og overensstemmende med NKKs lover og retningslinjer. Komiteen har ikke registrert vesentlige avvik 

fra dette. 

 

6. Handlingsplan/tiltaksplan 

Det har vært vanskelig å vurdere oppfølging av handlingsplanene konkret i 2020 på grunn av behovet for å ta 

mange grep som ikke er omfattet av handlingsplanen. Samtidig har det av ulike grunner ikke vært mulig å 

følge opp handlingsplanen fullstendig. Kontrollkomiteen finner likevel av avvikene er tilfredsstillende 

dokumentert gjennom vedtak i HS og Kontrollkomiteen finner ingen kritikkverdige forhold rundt endringene. 

 

7. Andre forhold 

Ut over de ordinære tiltak, gjennomgang av dokumenter og egne vurderinger har ikke Kontrollkomiteen fått 

særlige saker til behandling. 

Vi konstaterer fortsatt at aktiviteter er lagt på vent på grunn av den økonomiske situasjonen. Komiteen 

oppfatter dette som nødvendige justeringer. 

Det arbeid administrasjonen, HS og komiteer har utført for å reaktivere organisasjonen etter nedstengingen 

oppfattes som godt.  

 

8. Oppsummering og konklusjon 

Ut fra Kontrollkomiteens mandat og i henhold til gjeldende lover vil kontrollkomiteen fremheve følgende: 

- Det er komiteens oppfatning at Hovedstyre og administrasjon har god oversikt og kontroll på de 

overordnede aktiviteter i organisasjonen. 

- Det har vært tilfredsstillende fokus og gode tiltak rundt en vanskelig økonomisk situasjon. Dette 

arbeidet fortsettes. 

- Det konstateres en betydelig bedring i organisasjonens økonomi. 
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- Det er en gledelig økning i medlemstallet. 

- Alle endringer i organisasjonen krever god forankring og kommunikasjon med de det gjelder. 

- Alle aktiviteter og tiltak må være godt forankret i NKKs formål. 

 

 

Norsk Kennel Klubb - Kontrollkomiteen 

20.september 2021 

 

 

Per Kr Andersen    Torunn Sørbye   Knut J Herland 

Leder      medlem                                       medlem 

 

 

Knut Arild Flatner 

varamedlem  
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Sak 3 Info om virksomheten pr. 30.10.21 
 

Info om virksomheten pr. 30.10.21 vil bli presentert i Representantskapsmøtet.  
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Sak 4 Rapporter 
 

Rapportene vil ikke bli lest opp under Representantskapsmøtet. Delegatene bes derfor sette seg godt inn i 

rapportene for 2020 i forkant av Representantskapsmøtet. 

 

Sak 4 a Årsrapport fra Domsutvalget 2020 
 

Årsberetning for Domsutvalget i 2020 

Domsutvalget besto i 2020 av: 

 

Norunn Løkken Sundet (leder)  

Tarja Aabø (nestleder)  

Ola Idar Løkken  

Per Amundsen 

Bjørg Andreassen  

Varamedlem Patrick Oware  

Varamedlem Stein Wahlstrøm  

 

DU hadde i 2020 utelukkende elektroniske møter, de fleste via teams. I tillegg ble saker drøftet via e-post. 

DU fikk inn 29 saker i 2020.  

Sakene har fordelt se over en rekke forskjellige forhold, herunder suspensjoner fra hundeklubber, ytringer på 

sosiale medier og brudd på reglene om avl og oppdrett. DU har i 2020 behandlet flere saker vedrørende 

underslag, noen av dem gjelder betydelige beløp. 

 

  



25 

 

Sak 4 b Årsrapport fra Ankeutvalget 2020 
 

 
 
 
 

Årsmelding ANKEUTVALGET 2020 

 

 
 

Ankeutvalget besto i 2020 av:  

Leder:    Anette Jahr    (valgt for 2 år på RS 2018) 

Medlem:   Harald Bruflot    (valgt for 1 år på RS 2019) 

Medlem:   Brit Haarklou Mathisen   (valgt for 2 år på RS 2018) 

Varamedlem:   Nina Skjelbred    (valgt for 1 år på RS 2019) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ankeutvalget (AU) har vært i kraft siden 1 januar 2019 som følge av endringer i NKKs lovers kapittel 7 vedtatt 

på RS 2017. Det tidligere Appellutvalget ble samtidig avviklet. 

AUs oppgave er å behandle anker over Domsutvalgets avgjørelser, jf NKKs lover § 7-6 (3). 

AU har i 2020 arbeidet etter NKKs Lover samt NKKs Saksbehandlingsregler for Disiplinærsaker. På grunn av 

omstendighetene med covid-19 pandemien er all kontakt og saksbehandling gjort elektronisk. 

AU behandlet i 2020 1 sak (en benådningssak). 

AUs avgjørelser publiseres i fulltekst i anonymisert form på AUs side på nkk.no. Der ligger også sammendrag 

fra det tidligere Appellutvalget. 

 

 

 

 

Gro Talleraas  

Leder NKKs Ankeutvalg  

(Sign)  

27. september 2021 
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Sak 4 c Årsrapport fra Lovkomiteen 2020 

 

ÅRSRAPPORT FOR LOVKOMITEEN 2020 til RS 27. NOVEMBER 2021 

 

Medlemmer 

På NKK Ekstraordinære RS 25.april 2021 ble følgende valgt til medlemmer av Lovkomiteen:  

Leder for 2 år: 

Anne Cathrine Frøstrup 

1 medlem for 2 år: 

Haakon Rognså Arnsen 

1 medlem for 1 år: 

Tom Rune Lund 

1 varamedlem for 1 år: 

Trine Melheim 

 

Komiteen har hatt ett møte digitalt.  

 

Saker 2020   

Sak 1 – 2020 

Saken gjelder hvorvidt vedtak truffet på årsmøtet til en raseklubb var gyldig. I tillegg ble bedt om 

anvisning på videre behandling. 

 

Sak 2 – 2020 

HS ønsket en utredning om lovendringer som er påkrevd dersom RS kun skal avholdes hvert annet år 

 

Sak 3- 2020 

Spørsmålet til Lovkomiteen fra HS var: Er det grunnlag for å utsette RS fra november 

2020 til senere ut fra nødrett/ force majeure/ smittevernregler og andre hensyn? Kan slike 

hensyn begrunne en utsettelse? 

 

Sak 4- 2020 

Saken gjelder en henvendelse til NKKs lovkomite fra hovedstyret i en raseklubb om hva som kan vedtas av en 

avdeling. 
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Det har ikke vært saker som Lovkomiteen har hatt til behandling i perioden oktober 2020 til 29.september 

2021.  De nevnte saker ble derfor behandlet av Lovkomiteen slik den var sammensatt før valg 25.april 2020.  

 

29. september 2021  

 

Anne Cathrine Frøstrup 
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Sak 4 d Årsrapport fra NKKs Hovedstyre jf. delegert myndighet iht. § 7-9 
 

NKKs Hovedstyre har delegert myndighet til Administrasjonen å fatte vedtak i disiplinærsaker i henhold 

til NKKs lover § 7-9.   

 

Administrasjonen har i 2020 behandlet 61 saker som gjelder brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og 

oppdrett.   

 

Videre ble det behandlet 11 saker som omhandler brudd på arrangementsregelverk.   
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Sak 5 Innkomne saker  
 
Sak 5 a Forslag om å presisere i NKKs lover at deltagelse i digitale møter som 

gjennomføres innenfor rammen av NKK, regnes som personlig fremmøte 

  
  

Norske Dachshundklubbers Forbund har fremmet forslag til behandling på RS 2021.  

  

Forslag til vedtak fra Norske Dachshundklubbers Forbund:  

«Forslag om å presisere i NKKs lover at deltakelse i digitale møter som gjennomføres innenfor rammen av 

NKK, regnes som personlig fremmøte.»  

 

  

Begrunnelse:   

Ifølge lovmalen for forbund og raseklubber i NKK kan det «...kun stemmes ved personlig fremmøte eller 

ved forhåndsstemme.» Under koronapandemien har det vært diskutert om årsmøter vil kunne være gyldige 

dersom de gjennomføres digitalt. Innenfor Norske Dahcshundklubbers Forbund har både forbundet og to 

lokalklubber vedtatt presiseringer i sine lover at både fysisk og digital deltakelse regnes som personlig 

fremmøte.  

I NKKs lover benyttes begrepet «personlig fremmøte» kun i § 9-2 som omhandlerdelegater til årsmøte 

i NKKs regioner. Som kjent ble RS 2020 gjennomført digitalt. FCI har både i sine statutter og i dokumentet 

«Standing orders of the FCI» kap. 6 gjort rede for «Virtual meeting rules». Føringene er ganske detaljerte, 

og viser at det er gjort grundige overveielser under utformingen av bestemmelsene.  

NDF foreslår at det presiseres i NKKs lover at deltakelse i digitale møter som gjennomføres innenfor 

rammen av NKK, regnes som personlig fremmøte. 

  

 

Saksutredning:  

I takt med den digitale utviklingen i samfunnet finnes det nå gode digitale løsninger som å møtes via digitale 

kanaler. Derfor er det behov for å oppdatere lovteksten. Hovedstyret er av den oppfatning at en endring 

i NKKs lover og lovmaler som likestiller fysiske og elektroniske møter er riktig. I selskapslovgivningen er det 

gitt anledning til dette, og da er det også naturlig at en slik tilpasning også gjøres i NKKs regelverk.   

 

Hovedstyret mener at det bør være opp til styret å avgjøre om årsmøtet (eller RS for NKKs del) skal avholdes 

som fysisk eller elektronisk møte. Styret må sørge for at det er på plass digitale systemer som sikrer at 

lovkravene til årsmøter og RS er oppfylt.   

 

En slik tilnærming tilsvarer også hvordan dette er løst i for eksempel aksjeloven.   

 

Elektroniske møter kan bidra til økt oppmøte på årsmøter i raseklubber og gjøre at terskelen for å møte på et 

årsmøte er lavere.   

 

Det viktigste er at de demokratiske rettighetene til medlemmene blir ivaretatt på en tilstrekkelig god måte og 

det er derfor viktig at styret gjør kvalifiserte vurderinger omkring valg av møteform.   

 

Videre bør det presiseres at det er særs viktig at valg via digitale løsninger sikres på en god måte,  

både for å sikre gode valg, at klubber/forbund som deltar blir ivaretatt og møtearrangør må ta  

ansvaret for at personvernet til de enkelte møtedeltakerne blir sikret. Digitale møter må  

ivareta de samme hensyn som fysiske møter.  

  

Slike systemer er langt på vei klart ved at alle klubber og forbund tilbys tilgang til Microsoft Teams fra 

NKK.   
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Hovedstyret mener det er hensiktsmessig med en presisering i både NKKs lover samt i lovmalen for klubber 

og forbund hvor elektroniske møter sidestilles med fysiske møter.   

  

  

Hovedstyrets vurdering  

Hovedstyret støtter forslaget fra Norske Dachshundklubbers Forbund om en tilpasning i NKKs lover hvor 

elektroniske møter likestilles med fysiske møter.   
 

  

Hovedstyrets innstilling:   

Det presiseres i NKKs lover at deltakelse i digitale møter som gjennomføres innenfor rammen av NKK, regnes 

som personlig fremmøte. 

 

Hovedstyret gis fullmakt til å sørge for at NKKs lovkomite tilpasser endringen til NKKs lover og lovmaler. 

 

Herunder inntas at det vil være opp til styrene å avgjøre om møtet skal avholdes som fysisk møte eller 

elektronisk møte. Dersom møtet avholdes elektronisk, skal dette være på en plattform anbefalt av NKK. 

 
 

  

  



31 

 

Sak 5 b Endring av NKKs lover, § 3-1   
  
 

Region Oslo/ Akershus, østfold, Innlandet, Buskerud, Telemark/ Vestfold, Agder, Rogaland, Hordaland, 

Nordvestlandet, Trøndelag, Nordland og Troms/ Finnmark har fremmet forslag til behandling på RS 2021.  

 

Forslag til vedtak fra Region Oslo/ Akershus, østfold, Innlandet, Buskerud, Telemark/ Vestfold, Agder, 

Rogaland, Hordaland, Nordvestlandet, Trøndelag, Nordland og Troms/ Finnmark:  

 

«NKKs Representantskapsmøte flyttes til vårparten og avholdes senest innen 1. juni. Dette gjøres 

senest i 2023.»  

 

  

 

Begrunnelse:   

Regionene ønsker å fremme flg forslag til RS:    

 

NKKs Representantskapsmøte flyttes til vårparten og avholdes senest innen 1.juni. Dette gjøres senest 

i 2023.  

 

  

 

Hovedstyrets vurdering  

Ved RS 2019 ble det i sak 5c foretatt en prøvevotering for å vurdere RS sin holdning til å endre tidspunkt for 

RS til innen utgangen av mai hvert andre år. RS ga under denne voteringen et klart signal til HS om at dette 

var ønskelig (drøyt 73 000 stemmer for og drøyt 4500 mot).  

 

Hovedstyret behandlet deretter saken i sin sak 7/20 hvor det ble fattet vedtak om at HS skulle be NKKs 

Lovkomite om å forberede de nødvendige lovendringer i henhold til signalene gitt av RS.   

 

NKKs Lovkomite ga sin vurdering i sin sak 2/2020.   

 

Dersom RS avholdes på vårparten innebærer dette også at budsjett for neste år må godkjennes ¾ år i forveien. 

Dette anser både Lovkomiteen og Hovedstyret som uheldig ettersom dette gir Hovedstyret liten handlefrihet 

og rom for å jobbe på en god måte for å oppfylle de mål og resultater som følger av den vedtatte 

handlingsplan. Hovedstyret anser det derfor som nødvendig at godkjenning av budsjett delegeres Hovedstyret.   

 

Fra lovforarbeidene til NKKs lover er følgende uttalt hva gjelder tidspunkt for avholdelse av RS: «…uheldig å 

avholde RS så sent, da RS skal behandle forrige års handlinger. Lovkomiteen ser at dette må veies opp mot 

hensynet til å komme tettest opp mot det kommende år, slik at de kommende års planer kan bli best mulig 

oppdatert og man treffer beslutninger i RS før de skal iverksette. Fjorårets handlinger kan RS ikke påvirke. 

Det kan RS derimot gjøre med kommende års planer.»  

 

Det er følgelig fordeler og ulemper med både avholdelse av RS på vårparten og høsten, men HS er av den 

oppfatning av at RS avholdt på våren totalt sett er mest hensiktsmessig. 
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Hovedstyrets innstilling:   

NKKs Representantskapsmøte flyttes til vårparten og avholdes senest innen 1. juni. Dette gjøres senest i 2023.  

NKKs Hovedstyre gis fullmakt til å fastsette budsjett, slik at ny § 3-4 bokstav l lyder «Fastsette 

grunnkontingenten for neste år.»  

Videre endres § 4-3 bokstav k) og det innføres ny bokstav m) slik at ny § 4-3 lyder:   

«Hovedstyrets oppgaver er å: 

a) Avholde Representantskapsmøte. 

b) Iverksette Representantskapsmøtets vedtak. 

c) Drive strategisk og politisk ledelse i henhold til det formål og virkeområde som er fastsatt i 

NKKs lover og de av Representantskapsmøtets vedtatte føringer og prinsipper. 

d) Besørge styring og utvikling av NKK, herunder delegere så langt det er hensiktsmessig. 

e) Avgjøre søknad om opptak av nye medlemmer etter retningslinjer fastsatt av 

Representantskapsmøtet. 

f) Godkjenne klubbers og forbunds lover i henhold til lovmalen. 

g) Vedta retningslinjer for raseforvaltningen. 

h) Opprette og avvikle særkomiteer, fastsette mandat og oppnevne medlemmer. 

i) Oppnevne utvalg etter behov og fastsette instrukser for disse utvalgene. 

j) Vedta regler, bestemmelser og instrukser som det ikke er tillagt andre å vedta. 

k) Legge frem årsberetning og revidert regnskap for 

Representantskapsmøtet. Besørge årsregnskap og årsberetning oversendt til 

Regnskapsregistret. 

l) Ivareta andre oppgaver som etter lovene tilligger Hovedstyret eller som ikke tilligger andre 

organer. 

m) Vedta budsjett.»  
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Sak 5 c Endring av NKKs lover, § 7-9 
 

NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2021.  

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre:  

«NKKs lover § 7-9 endres slik at ordlyden i første ledd blir:   

«Hovedstyret kan delegere til NKKs administrasjon eller respektive særkomite å».  

I tillegg tilføyes et tillegg i § 7-9 tredje ledd slik at dette lyder:  

«Vedtak truffet iht § 7 – 9 første ledd kan ankes til Domsutvalget innen 2 uker».  

Og atter i tillegg endres § 7-6 andre ledd tredje strekpunkt slik at dette lyder:   

«NKKs Administrasjons eller særkomites avgjørelser, jf § 7-9»  

  

  

Hovedstyrets vurdering  

Ved endringene i nytt kapittel 7 i NKKs lover, var hensikten forenkling og at det skulle være færre organ som 

avgjorde disiplinærsaker. Ved å begrense antall organ, ville man også søke å få større likhet i avgjørelsene. 

Tidligere var det større sprik i hvordan de ulike miljø så på relativt like saker. Videre var hensikten at det 

skulle bli kortere saksbehandlingstid i disse sakene.  

Etter omlegging har særkomiteene gjerne blitt bedt om å vurdere anmeldelse (be om at sak behandles) eller 

bedt om å uttale seg i saker innenfor sine respektive områder. Særkomiteene har derfor på mange måter blitt et 

ekstra ledd og gjort saksbehandlingen ytterligere tidkrevende, ettersom de saker som tidligere ble avgjort i 

særkomiteene nå har blitt delegert til Administrasjonen å avgjøre. Hensikten med endringene skulle ha motsatt 

effekt.   

Særkomiteene har i tillegg ved flere anledninger ytret ønske om å selv behandle saker innenfor deres 

mandatområder og anser det som mer formålstjenlig at de er delegert denne oppgaven da de er nærmest de 

berørte miljø.   

Lovkomiteen er bedt om å uttale seg til en slik endring, og har uttalt følgende sin sak 1/2021:  

«Lovkomiteen antar at det foreslås et tillegg til § 7-9, første ledd. Dvs. at ordlyden i dag som er «Hovedstyret 

kan delegere til NKKs administrasjon å» endres til enten: «Hovedstyret kan delegere til NKKs administrasjon 

og respektive særkomite» eller til «Hovedstyret kan delegere til NKKs administrasjon eller respektive 

særkomite».  

Særkomiteene er underlagt HS, ved at de har fått mandat fra HS. De har allerede i dag kompetanse blant annet 

til både å autorisere og avautorisere dommere både til utstillinger og jaktprøver. Det gir derfor god 

sammenheng at de innen de fullmakter HS har etter § 7 – 9 også kan ilegge disiplinærreaksjoner. Om det bør 

gjøres, er imidlertid en vurdering som ligger til RS.  

Lovkomiteen ser bakgrunnen for ønsket. Imidlertid bør kompetansebestemmelsene (hvem som kan bestemme 

hva) bør være så klare som mulig. Det anbefales derfor at det vedtas lovbestemmelse som sier klart at dersom 

det er delegert, er det den respektive særkomite som treffer avgjørelsen, slik at ikke både administrasjonen og 

en særkomite har samme kompetanse. Det anbefales derfor ordlyden «eller».   

Videre bør fremgå av direkte av lovene hvem som er ankeinstans. I mandatet for DUK f.eks. står det bare at 

«Ankeinstans for DUKs avgjørelser følger av NKKs lover og saksbehandlingsregler». Når man leser disse 
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saksbehandlingsreglene, heter det at «Avgjørelser som treffes av NKKs Administrasjon skal opplyse om 

ankeadgang til Domsutvalget og at ankefristen er 2 uker». Det samme gjelder etter mandatet også allerede for 

særkomiteene, og dette fremgår også av § 7 – 9 tredje ledd.   Det samme må da logisk gjelde også når 

særkomiteer treffer disiplinæravgjørelser.  

For at det ikke skal bli uklarhet om hvem som er ankeinstans ved eventuell delegering, anbefales at det 

klargjøres ved et tillegg i § 7 – 9 tredje ledd: «Vedtak truffet iht § 7 – 9 første ledd kan ankes til Domsutvalget 

innen 2 uker.»»  

I tillegg til de endringer Lovkomiteen ser, vil det også være behov for en presisering i § 7-6 med hensyn til at 

også avgjørelser fattet av særkomiteene kan ankes til Domsutvalget.    

Hovedstyret ser det som hensiktsmessig å kunne ha muligheten til å delegere til særkomiteene å avgjøre saker 

dersom dette anses best for å få en god og hensiktsmessig saksgang, og ikke minst avgjørelser som er i tråd 

med det miljøene anser som korrekt.   

 

Hovedstyrets innstilling:   

«NKKs lover § 7-9 endres slik at ordlyden i første ledd blir:   

«Hovedstyret kan delegere til NKKs administrasjon eller respektive særkomite å».  

I tillegg tilføyes et tillegg i § 7-9 tredje ledd slik at dette lyder:  

«Vedtak truffet iht. § 7 – 9 første ledd kan ankes til Domsutvalget innen 2 uker».  

Og atter i tillegg endres § 7-6 andre ledd tredje strekpunkt slik at dette lyder:   

«NKKs Administrasjons eller særkomites avgjørelser, jf. § 7-9»  
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Sak 5 d Fullcertordningen 
 

 

Fra: NKKs Hovedstyre 

Til: NKKs Representantskap 

 

Sak: Fullcertordningen  

 

Forslag til vedtak: 

Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning fra 

01.01.2022.  

Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det har gått minimum fem år. 

 

Bakgrunn:  

Hensikten til HS med vedtatt praktisering er å komme frem til ett felles regelverk for utdeling av cert. En 

ensartet praksis for utdeling vil bringe det norske reglementet i tråd med internasjonal praksis og vil tilgodese 

alle parter som et samlende kompromiss.  

HS vedtok i sak 99/19 å endre praktiseringen av fullcertordningen. Etter vedtak på NKK RS 2019 (sak 5A) ble 

saken sendt på høring til alle klubber og forbund 17/4-20. NSU gikk gjennom innspillene og sendte 

konklusjonen til HS for endelig vurdering og vedtak. HS vedtok i sak 7-21 den nye praktiseringen basert på 

høringssvarene. 

 

Et av svarene høringen ga var at et overveldende flertall av klubber og forbund godtar fullcertordning med 

vedtatt praktisering.  

 

Konklusjonen av høringen kan leses i sin helhet på nkk.no under NSU. 

  

https://www.nkk.no/getfile.php/132417530-1634109316/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Kompetansegrupper/NKKs%20s%C3%A6rkomit%C3%A9%20for%20utstilling/RS-sak%20fullcertordningen%20-%20h%C3%B8ringsoppsummering.pdf
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Sak 5 e Forslag om å endre NKKs rovdyrpolitikk 
Norsk Puddelklubb har fremmet forslag til behandling på RS 2021.  

  

 

Forslag til vedtak fra Norsk Puddelklubb:  

«NKK skal være nøytrale i spørsmålet om norsk rovdyrpolitikk»  

 

 

Begrunnelse:   

«Rovdyrpolitikken preges i dag av ekstremt sterke motpoler. Meningene er veldig sterke for rovdyr, og 

meningene er veldig sterke mot rovdyr. Ved kjøp av hund, og evt. medlemskap i klubb/ NKK mener vi derfor 

ikke at det er riktig at man (kanskje uten å vite det?) blir medlem av en organisasjon som står for noe en selv 

er sterkt i mot. Dette har oss bekjent også ført til enkelte utmeldelser. Vi mener NKK bør samle alle 

hundeeiere og ikke fremstå med en slagside som kan utelukke hundeeiere fra å bli medlemmer. Vi ønsker 

derfor at NKK skal være nøytrale i rovdyrsaken.» 

 

 

Saksutredning:  

NKKs Hovedstyre vedtok følgende rovdyrpolicy i sak 7/2015 

 

• NKK skal arbeide for å ivareta interesser til hund og hundeeier. Hundevelferd er styrende. 

• NKK skal aktivt arbeide for at det fortsatt skal være mulig å ha hund løs i utmark utenfor 

båndtvangstiden. 

• Naturens mangfold må forvaltes på en slik måte at det fortsatt skal være mulig å drive jakt og 

friluftsliv med hund på tradisjonsrik måte også i framtiden. 

• Alt levende skal respekteres, og høsting av naturens ressurser må foregå i tråd med lov/forskrift fra de 

nasjonale myndigheter på en slik måte at naturens mangfold ivaretas.  

• NKK skal være en aktiv påvirker i arbeidet med lover og forskrifter når det gjelder rovviltforvaltning. 

• NKK skal aktivt arbeide for å ivareta de lange tradisjonene vi har i Norge med bruk av jakthunder 

under utøvelse av jakt, også med løshund.  

 

Hovedstyret vedtok deretter følgende hovedmål og delmål for å følge opp vedtak om endret rovdyrpolicy i sin 

behandling av sak 26/2015:  

 

Hovedmål: 

• NKKs rovdyrpolicy skal følges opp for å - redusere trusselen mot hund - bidra til økt hundevelferd. 

 

• Basert på fakta skal NKK arbeide aktivt for en rovdyrpolitikk som både ivaretar redusert trussel mot 

hund, økt hundevelferd, hundeeiers og andre interesser i samfunnet. 

 

Delmål: 

• Etablere en midlertidig kompetansegruppe for oppfølging av NKKs rovdyrpolicy. Arbeidsgruppen 

oppnevnes av Hovedstyret og kan bestå av representanter fra jakt, sport/brukshund, friluftsliv, 

familiehund, tjenestehund, utstilling, administrasjon og Hovedstyret. Representantene bør ha 

kompetanse innenfor jus, forvaltning, mediehåndtering mv. Arbeidsgruppen skal gi sitt innspill innen 

1. mai 2015. 

  

• Gjennomgå og gi innspill til hva som skal være NKKs oppgave og engasjement på området. 

 

• Kartlegge aktuelle samarbeidspartnere samt kontakter i det politiske miljøet. 

 

• Styrke kunnskapen i NKK om rovdyrforvaltning og behovet for å ha en rovdyrpolitikk i Norge basert 

spesielt på å redusere trusselen mot hunder og øke hundevelferden. 
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NKKs rovdyrpolicy ble grundig behandlet i 2015. NKKs rovdyrpolicy ble sendt på høring til alle NKK-

klubber, forbund, regioner, samt Norsk Sau og Geit i 2014. Deretter har saken blitt behandlet og fulgt opp av 

Hovedstyret i sak 7/2015, 26/2015, 102/2015 og 157/2015.  

 

Det ble nedsatt en egen kompetansegruppe av Hovedstyret i 2015 for å følge opp NKKs rovdyrpolicy. 

Gruppen besto av personer med bred representasjon fra det organiserte Hunde-Norge, som kom med 

utredning, vurdering og konklusjoner som ble behandlet av NKKs hovedstyre. 

 
NKKs rovdyrpolicy med kompetansegruppens vurderinger finnes i sin helhet her. 

 

 

Hovedstyrets vurdering:  

NKKs hovedstyre støtter ikke forslaget fra Norsk Puddelklubb. Det ble gjennomført en grundig og omfattende 

prosess i 2015 hvor dagens rovdyrpolicy ble vedtatt. Hovedstyrets vurdering er at det ikke har fremkommet 

nye momenter som taler for å endre den gjeldende policyen.  

 

NKKs rovdyrpolicy slik den ble vedtatt i 2015 fremstår allerede som godt balansert, og forankret i NKKs 

formål og visjon. Punktene i policyen bygger på NKKs kjerneverdier i spørsmål rundt hund og hundeeiers 

interesser, med særlig fokus på hundevelferd. NKKs hovedstyre mener det er både riktig og viktig at NKK har 

en rovdyrpolicy hvor ivaretagelse av hundens velferd står i fokus. 

  

 

Hovedstyrets innstilling:   

Forslaget avvises. NKKs vedtatte rovdyrpolicy fra 2015 består uendret. 

  

https://www.nkk.no/getfile.php/13304109-1508507182/Dokumenter/Om%20NKK/Strategi%20policy/NKK%20Rovdyrpolicy.pdf
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Sak 6 Fastsettelse av grunnkontingent 
 

NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2021. 

 

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre: 

Grunnkontingenten jf. NKKs lover § 2-3 første ledd økes med kr. 50,- fra og med 2022.  

 

Begrunnelse:  

Iht. NKKs lover § 3-4 l) skal representantskapsmøtet fastsette grunnkontingent. Representantskapsmøtet 2018 

vedtok indeksregulering av grunnkontingenten med virkning fra 2021. Grunnkontingenten ble sist endret med 

virkning fra 2020.  

NKKs lover §2-3 første ledd lyder:  

«Alle enkeltmedlemmer i NKKs klubber betaler en grunnkontingent med den størrelse som er fastsatt av 

Representantskapsmøtet. Representantskapsmøtet kan differensiere kontingenten for særskilte grupper.» 

Argumentasjon for kontingentøkning følges videre av sak 7 «Hovedstyrets handlingsplan» og sak 8 «Budsjett 

2022». 

 

Hovedstyrets vurdering 

NKK har behov for å bygge opp en bufferkapital for å sikre driften også i kommende kriser. Samtidig er vi 

avhengig av å øke medarbeidertilfredsheten, styrke medlemsservicen og sørge for at NKK blir større og mer 

synlig. 

Grunnkontingenten er en av de viktigste finansieringskildene for NKK. Med bakgrunn i de resultater som er 

oppnådd og de utfordringer vi ser framfor oss, ser Hovedstyret behovet for å øke grunnkontingenten med kr. 

50,- ut over den allerede vedtatte indeksreguleringen. 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Grunnkontingenten, jf. NKKs lover §2-3 økes med kr. 50,- med virkning fra 1.1.2022.  
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Sak 7 Hovedstyrets handlingsplan 2022 - 2023 
 

RS 2021 skal behandle Hovedstyrets handlingsplan for perioden 2022 - 2023. I tråd med NKKs strategier 

foreslår Hovedstyret hovedmål, delmål og konkrete oppfølgingspunkter.  
 

Forslag fra NKKs hovedstyre:  

 

Hovedstyrets handlingsplan for 2022 - 2023   
 

Handlingsplanen skal sikre og bidra til at NKKs formål slik dette er beskrevet i NKKs lover blir realisert, og 

herunder bidra til god balanse og dialog mellom forskjellige interesser.      

 
 

Hovedstyrets handlingsplan 2022-2023 Hvordan oppfylle målene  

Hovedmål 
 

Medarbeidertilfredshet 
• NKK skal ivareta og øke de ansattes 

medarbeidertilfredshet 
 

• Administrasjonens ansatte skal 
oppleve trivsel og være stolte av 
jobben sin.  
 

• Organisasjonen skal ha dyktige 
ansatte som har nødvendig 
kompetanse og gjennomføringsevne. 

 
  

• Vi skal bygge en kultur på respekt, tillit og folkeskikk 
 

• Det skal gjennomføres medarbeiderseminar for å bygge 
samhold og gi faglig påfyll til de ansatte. 
 

• Det skal lyttes aktivt til de ansattes behov, og det skal tas med i 
HS sitt beslutningsgrunnlag. 
  

• De ansatte skal i større grad oppleve å være à jour med 
arbeidsoppgavene. 

 

• De ansatte skal få muligheten til å ta kurs og gjennomføre 
eventuell videreutdanning.  

 
 
 
  

Hovedmål  

NKK skal levere bedre 
medlemsservice. 
 
 

• NKK skal ha tilstrekkelig antall ansatte til å håndtere 
arbeidsmengden. 

 

• Det skal utvikles en saksportal for å øke effektiviteten hos 
saksbehandlerne, som frigjør tid til å behandle flere saker. 

 

• Det skal opprettes en chat-funksjon der medlemmene raskt kan 
få svar på enkle spørsmål.  
 

• Fire utgaver av Hundesport i 2022 skal distribueres på papir.  
 

• Det skal i utvikles en digital utgave av Hundesport som skal 
oppdateres jevnlig og tilby aktuelle saker og oppdateringer. 
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Hovedmål  

Et større og mer synlig NKK 
 
 
 
 
 

• Tillitsvalgte og medlemmer i klubber, forbund og regioner er en 
stor ressurs for NKK som besitter mye kunnskap. Disse må 
involveres i NKKs arbeid mot å bli en større og mer synlig 
organisasjon. 
 

• NKK skal ha en tydeligere stemme både politisk og i media. NKK 
skal lyttes til i større grad i samfunnsdebatten, og politiske 
prosesser. 
 

• NKK skal gjennom samarbeid med klubber og forbund drive 
utvikling slik at alle medlemmene som har kommet til blir og 
deltar aktivt i organisasjonen. 
 

• NKK skal være det naturlige førstevalget for politikere, byråkrati 
og medier i saker som angår hund og hundeeier. 
 

 
 
  

 

Hovedstyrets innstilling:  

Hovedstyrets handlingsplan for perioden 2022 – 2023 vedtas. 
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Sak 8 Budsjett 2022 
 

Hovedstyret har fremmet forslag til behandling på RS 2021 

 

Hovedpunkter i budsjettet: 

• NKK skal tilby bedre medlemsservice. 

 

• Det skal vurderes å ansette medarbeidere innen NKKs kjerneområder for å håndtere henvendelser og 

saker for å få ned saksbehandlingstiden. 

 

• Det skal opprettes en ny saksportal. Et tilbud i tillegg til telefon og e-post hvor medlemmene på en 

enkel og oversiktlig måte kan legge inn og følge saker. Dette vil øke effektiviteten hos 

saksbehandlerne, som dermed vil kunne håndtere flere saker – og gjøre det enklere og mer oversiktlig 

for medlemmene. 

 

• Det skal opprettes en chat, som vil gi medlemmene et styrket tilbud. 

 

• Alle fire utgavene av Hundesport i 2022 skal distribueres på papir. 

 

• Det skal utvikles en digital utgave av Hundesport – i tillegg til det fysiske bladet – som skal 

oppdateres jevnlig og tilby aktuelle saker også mellom de fysiske Hundesport-publikasjonene. 

 

• Det skal vurderes å ansette en medarbeider for å jobbe strategisk med politikk og media, for å øke 

synligheten til NKK og få organisasjonen opp og frem i den offentlige debatten og ut i mediene. 

 

• Medarbeidertilfredsheten i administrasjonen skal være god. De ansatte må trives og være stolt av 

jobben. Vi må sørge for å beholde flinke ansatte, og sørge for at de rette personene ønsker å søke jobb 

i NKK i fremtiden. De ansatte skal få muligheten til å ta kurs og gjennomføre aktuell videreutdanning, 

og det skal gjennomføres medarbeiderseminar for å bygge samhold og gi faglig påfyll til de ansatte. 

 

• Det skal settes av penger for å bygge opp en nødvendig bufferkapital, for å gjøre NKK bedre i stand til 

å overleve kommende kriser.  
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Budsjettforslag 2022: 
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Hovedstyrets innstilling:  

Forslag til budsjett 2022 vedtas 
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Sak 9 Valg 
 

Innkomne forslag på valg av tillitspersoner RS 2021 
 

REPRESENTANTSKAPSMØTET: 

Ordfører for 2 år: 

✓ Silje Bjarkøy, (valgt som ordfører i 2020 for 1 år) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs 

regioner, Agder, Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, 

Rogaland; Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold. Norsk Welsh Corgi 

klubb, Norsk Grand Danois Klubb, Raseklubben for Dansk/Svensk Gårdshund, Norsk 

Myndeklubb, Norsk Yorkshire Terrier Klubb, Norsk Berner Sennenhundklubb, Norsk 

Chihuahua Klubb, Norsk Old English Sheepdog Klubb, Norsk Collie Klubb, Norsk 

Mimiatyrhundklubb, Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Norsk Kooiker Klubb, Norsk 

Pomeranian Klubb, Norsk Shih Tzu Klubb, Klubben for Bolognese og Cotorn Tuelar, Norsk 

Schapendoeklubb, Norsk Dalmatinerklubb, Norsk Malteserklubb, Norsk Dobermann Klubb, 

Irsk Ulvehundklubb, Norsk Boxerklubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk Tibetansk Terrier 

Klubb, Norske Hundedommeres Forening og Valgkomiteen. 

                                                 
Valgkomiteens innstilling: Silje Bjarkøy 

 

HOVEDSTYRET: 

Nestleder for 2 år: 

✓ Nils-Erik Haagenrud – (valgt som nestleder fra 2020 for 1 år) – Foreslått av Norsk 

Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, 

Oslo/Akershus, Rogaland; Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold. Norsk 

Welsh Corgi klubb, Norsk Grand Danois Klubb, Raseklubben for Dansk/Svensk Gårdshund, 

Norsk Myndeklubb, Norsk Yorkshire Terrier Klubb, Norsk Berner Sennenhundklubb, Norsk 

Chihuahua Klubb, Norsk Old English Sheepdog Klubb, Norsk Collie Klubb, Norsk 

Mimiatyrhundklubb, Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Norsk Kooiker Klubb, Norsk 

Pomeranian Klubb, Norsk Shih Tzu Klubb, Klubben for Bolognese og Cotorn Tuelar, Norsk 

Schapendoeklubb, Norsk Dalmatinerklubb, Norsk Malteserklubb, Norsk Dobermann Klubb, 

Irsk Ulvehundklubb, Norsk Boxerklubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk Tibetansk Terrier 

Klubb, Norske Hundedommeres Forening og Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling: Nils-Erik Haagenrud 

 

3 av 3 styremedlemmer for 2 år: 

✓ Anniken Holtnæs (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs region Østfold,. Norsk 

Welsh Corgi klubb, Norsk Grand Danois Klubb, Raseklubben for Dansk/Svensk Gårdshund, 

Norsk Myndeklubb, Norsk Yorkshire Terrier Klubb, Norsk Berner Sennenhundklubb, Norsk 

Chihuahua Klubb, Norsk Old English Sheepdog Klubb, Norsk Collie Klubb, Norsk 

Mimiatyrhundklubb, Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Norsk Kooiker Klubb, Norsk 

Pomeranian Klubb, Norsk Shih Tzu Klubb, Klubben for Bolognese og Cotorn Tuelar, Norsk 

Schapendoeklubb, Norsk Dalmatinerklubb, Norsk Malteserklubb, Norsk Dobermann Klubb, 

Irsk Ulvehundklubb, Norsk Boxerklubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk Tibetansk Terrier 

Klubb, Norske Hundedommeres Forening og Valgkomiteen. 

✓ Hilde Charlotte Solheim (Ny) – Foreslått av Norske Elghundklubbers Forbund, 

Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, Norske 

Harehundklubbers Forbund,  Norsk Spaniel Klubb, Norske Dachshundklubbers 

Forbund og Valgkomiteen. 

✓ Tom Rune Lund (gjenvalg)- Foreslått av Valgkomiteen. 
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✓ Per Arne Flatberg (ny) – Foreslått av Norsk Kennel Klub region Østfold 

   

Valgkomiteens innstilling: Anniken Holtnæs, Hilde Charlotte Solheim og Tom Rune Lund. 

 

2 varamedlemmer for 1 år: 

✓ Bente Liberg (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, 

Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland, 

Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Valgkomiteen. 

✓ Geir Ottesen (gjenvalg) Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, 

Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland, 

Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling: Bente Liberg og Geir Ottesen. 

 

KONTROLLKOMITEEN: 

 

Leder for 2 år: 

✓ Per Kristian Andersen (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner Agder, 

Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland; 

Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold og Valgkomiteen 

  

Valgkomiteens innstilling: Per Kristian Andersen 

 

1 medlem for 2 år: 

✓ Knut Herland (gjenvalg) – Foreslått av Norske Kennel Klubs region Østfold og 

Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling: Knut Herland 

 

1 varamedlem for 1 år: 

✓ Knut Arild Flatner (gjenvalg) – Foreslått av Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling: Knut Arild Flatner 

 

 

VALGKOMITEEN: 

Leder for 2 år 

✓ Marianne Holmli (gjenvalg)– Foreslått av Norsk Kennel Klubs region Østfold og 

Nord-Trøndelag Dachchundklubb og Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling: Marianne Holmli 

 

1 medlem for 2 år: 

✓ Roger Åsheim (gjenvalg)– Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, Hordaland, 

Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland; Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, 

Trøndelag og Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling: Roger Åsheim 

 

1 varamedlem for 1 år: 
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✓ Aase Jakobsen (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, 

Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland; Telemark/Vestfold, 

Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold og Valgkomiteen. 

Valgkomiteens innstilling: Aase Jakobsen 

 

LOVKOMITEEN: 

 

1 medlem for 2 år: 

✓ Anne Berntsen (gjenvalg) - Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, 

Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland; Telemark/Vestfold, 

Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold og Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling: Anne Berntsen 

 

 

1 varamedlem for 1 år: 

✓ Trine Melheim (gjenvalg) – Foreslått av Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling: Trine Melheim 

 

 

DOMSUTVALGET: 

Nestleder for 2 år: 

✓ Tarja Aabø (gjenvalg) – Foreslått av Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling: Tarja Aabø 

 

Medlem for 1 år: 
✓ Bjørg Andreassen (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner Agder, Buskerud, 

Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland; Telemark/Vestfold, 

Troms/Finnmark, Trøndelag og Valgkomiteen. 

✓ Ola Idar Løkken (gjenvalg) – Foreslått av Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling: Bjørg Andreassen og Ola Idar Løkken 

 

2 varamedlemmer for 1 år: 

✓ Haakon Fredrik Borgen (ny) – Foreslått av Norske Elghundklubbers Forbund, 

Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Bassetklubb, Norsk Retrieverklubb, Norsk 

Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets, Norske Harehundklubbers Forbund 

og Valgkomiteen. 
✓ Patrick Oware (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner Agder, Buskerud, 

Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland; Telemark/Vestfold, 

Troms/Finnmark, Trøndelag og Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling: Haakon Fredril Borgen og Patrick Oware 



 

 

ANKEUTVALGET: 

1 medlemmer for 1 år: 

✓ Harald Bruflot (gjenvalg) – Foreslått av Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling: Harald Bruflot 

 

2 varamedlem for 1 år: 

✓ Nina Skjelbred (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs region Østfold og 

Valgkomiteen. 

✓ Vidar Grundetjern (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs region Østfold og 

Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling: Nina Skjelbred og Vidar Grundetjern 
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Årsrapport fra NKKs Valgkomite  
 

Årsrapport valgkomiteen  
  

Valgkomiteen har bestått av: 
Marianne Holmli, Leder  
Hans Einar Enoksen, Medlem 
Roger Åsheim, Medlem 
Aase Jakobsen: Vara 
 
Valgkomiteen har i perioden etter Ekstraordinært RS hatt løpende dialog både på Teams og mail. Vi 
har ikke hatt noen fysiske møter. 
 
Vi har vært i kontakt med alle kandidater som var på valg, og alle har takket ja til gjenvalg unntatt 2 
kandidater. 
 
Dette ser vi på som en styrke at de som ble valgt ønsker å jobbe videre sammen, da det er såpass 
kort tiden de ble valgt. 
 
Vår innstilling er enstemmig. 
  
Forslagsstiller må huske å sende forslag til riktig adresse adm@nkk.no. 
Vi vil når fristen er få de oversendt fra administrasjon. Dette for å sikre at ikke noen forslag blir borte. 
  
  
Marianne Holmli, Leder 
 

mailto:adm@nkk.no

