
Saksliste HS-møte 3-22 

 
19/22 Protokoll fra HS-møte nr. 1/22 

 

20/22 Protokoll fra ekstraordinært HS-møte nr. 2/22 

 

21/22 Oppfølging etter forrige HS-møte 

 

22/22 Muntlig orientering fra administrasjonen 

  

23/22 Forslag om økning av dommerhonorar 

Bakgrunn: 

Oppfølging av HS-sak 112/21 «Forslag om økning av dommerhonorar». 

 

24/22 Revidering av mandater for NKKs særkomiteer 

Bakgrunn: 

Mandatene til NKKs særkomiteer er til revisjon. 

 

25/22 Nordisk mesterskap i kreativ lydighet 2021 

Bakgrunn: 

Det er kommet en sak fra Norsk Freestyle forening (NFF) med forespørsel om å søke NKU om 

utsettelse av nordisk mesterskap i kreativ lydighet. 

 

26/22  Spørsmål fra Tysk Jaktterrier klubb 

Bakgrunn: 

Tysk Jaktterrier Klubb har fremmet noen punkter de ønsker å få besvart. 

 

27/22  Økonomisk støtte til representasjon for juniorhandlere 

Bakgrunn: 

NKKs Hovedstyre har bedt administrasjonen utrede muligheten for å gi økonomisk støtte til 

vedkommende som skal representere Norge i juniorhandling i EDS 2022 og WDS 2022. 

 

28/22  Karantene for terminfestede arrangementer ved etablering av ny medlemsklubb/-forbund i 

NKK 

Bakgrunn: 

Det er behov for å få et vedtak oppdatert vedtak om karantene for terminfestede 

arrangementer ved godkjenning av ny klubb/forbund i Norsk Kennel Klub 

  



29/22  Tildeling av Konge- og NKK-pokaler – orienteringssak  

Bakgrunn: 

I henhold til praksis har NKKs Administrasjon satt opp tildeling av Konge- og NKK-pokal etter 

rulleringsordning.  

 

30/22 Norgesmesterskap 2022 – orienteringssak 

Bakgrunn: 

I henhold til praksis har NKKs Administrasjon satt opp liste over terminfestede 

Norgesmesterskap for 2022. 

 

31/22  Klubbjubileer 2022 

Bakgrunn: 

Orientering om klubber/forbund som har jubileer i 2022 

 

32/22 Økonomi 

 Bakgrunn: 

NKKs Hovedstyre ønsker jevnlig oppdateringer om NKKs økonomiske status. 

 

33/22  Klubblover til godkjenning 

Bakgrunn: 

Som følge av vedtakelsen av den nye lovmalen i november 2017 er medlemsklubbene 

forpliktet til å innta den nye lovmalen i sine klubblover. 

 

34/22 Opphevelse av HS-vedtak 31/20 om økonomisk støtte 

Bakgrunn: 

Med bakgrunn i NKKs økonomiske situasjon ble økonomisk støtte til dommerutdanning og 

reisestøtte ved deltagelse på klubbers eksteriørdommerkonferanser, støtte til landslag samt 

støtte til FCI- representanter stoppet i 2020. Vedtaket gjaldt “inntil videre”. HS må vurdere 

om vedtaket skal oppheves. 

 

35/22 Mandat for organisasjonsutvalgsgruppen 

Bakgrunn: 

Hovedstyret har besluttet å revitalisere organisasjonsprosessen og herunder revidere 

mandatet for arbeidet. 

   

36/22 Eventuelt 

 


