
 
 

 
 
 

Mandat NKKs Brachycephalråd 
Vedtatt av NKKs Hovedstyre 26.11.21 

 
 

1. Rådets adresse 
NKKs Brachycephalråd (NBR) sin adresse er Norsk Kennel Klub, postboks 52 Holmlia, 1251 Oslo. 

 
2. Organisering 
NKKs Brachycephalråd ble opprettet av NKKs Hovedstyre i februar 2018, og er organisert under NKKs 
Sunnhetsutvalg. 

 
3. Formål for NBR 
NKKs Brachycephalråd skal: 

• Bidra til å oppfylle NKKs formålsparagraf og sikre et helsefremmende avlsarbeid for brachycephale 
raser i samråd med NKKs Sunnhetsutvalg (SU) 

• Bidra til kunnskapsformidling og -utvikling til raseklubbene rundt brachycephale helsespørsmål 

• Bidra til kunnskapsutveksling mellom rasemiljøer 

• Bidra til kunnskapsformidling og -utvikling for samfunnsaktører, publikum og hundeeiere generelt 
 

4. Arbeidsform 

• NBR har møte to ganger i året hvor man diskuterer status, tiltak, deling av beste praksis, behov mv. 

• De aktuelle raseklubbene oppnevner en representant for hver av rasene som er berørt av 
brachycephalproblematikken, samt en vararepresentant. Representantene må kunne uttale seg på 
vegne av egen raseklubb. NKKs Sunnhetsutvalg oppnevner en representant og en vararepresentant 
blant sine medlemmer. 

• Administrasjonen innehar koordineringsfunksjonen for NKKs Brachycephalråd og er representert 
med relevant og faglig kompetanse. 

• Raseklubbene kan melde inn saker eller diskusjonstemaer før møtene. Tidspunkt for møte skal 
publiseres minimum 4 uker før møtet skal avholdes. Møteinnkallelse med saksliste og eventuelle 
saksdokumenter sendes rådets medlemmer minimum 1 uke før møtet. 

• Vedtak i NKKs Brachycephalråd kan utformes som rådgivende for den enkelte raseklubb, og er 
således ikke bindende for den enkelte raseklubb med hensyn til raseforvaltning for den enkelte 
rase. Rådet kan også fatte bindende vedtak. 

• Referater fra møtene formidles til Hovedstyret og NKKs Sunnhetsutvalg samt publiseres på nkk.no 
og i NKKs Brachycephalråd på Facebook. 

 

5. Økonomi 

• NKKs administrasjon dekker kostnader til møtefasiliteter og enkel bevertning. 

• Nødvendige reiseutgifter dekkes etter regning; reise skal foregå på den for NKK billigste måte. 

• Finansiering av eventuelle tiltak må avtales med administrasjonen i hvert enkelt tilfelle. 


