
Saksliste HS-møte 5-22 – tirsdag 22. mars  

38/22 Protokoll fra HS-møte nr. 3/22 

 

39/22 Protokoll fra ekstraordinært HS-møte nr. 4/22 

 

40/22 Oppfølging etter forrige HS-møte 

 

41/22 Muntlig orientering fra administrasjonen 

 

42/22 Oppnevning av medlemmer til komiteer og utvalg underlagt Hovedstyret 

Bakgrunn: 

Det er tid for oppnevning av medlemmer til komiteer og utvalg. Kandidater fremlegges på 

bakgrunn av forespørsel til klubber/forbund. 

 

43/22 Endring av øvre grense for maksimal innavlsgrad 

Bakgrunn:   

Forslaget om å endre øvre grense for maksimal innavlsgrad i punkt 2. i NKKs etiske 

grunnregler for avl og oppdrett har vært på høring hos raseklubbene i NKK. Hovedstyret vil se 

på om det bør gjøres endringer i reglene med tanke på maksimal innavlsgrad. 

 

44/22  Delegater til FCI show commission og FCI judges commission 

Bakgrunn:   

Hovedstyret vil vurdere om det skal sendes en eller to representanter til henholdsvis FCI 

show commission og FCI judges commission til møtene i april.  

 

45/22  Orientering fra FCI  

Bakgrunn:  

Hovedstyret fremlegges referater fra FCI, til generell orientering. 

 

46/22  Økonomi 

Bakgrunn:  

NKKs Hovedstyre ønsker jevnlig oppdateringer om NKKs økonomiske status. 

 

47/22  NKKs forskningsfond  

Bakgrunn: 

Det ble i HS-sak 20/20 vedtatt å omgjøre bunden egenkapital for NKKs Forskningsfond til 

egenkapital som kan forvaltes innenfor fondets formål. Vedtaket gjorde det mulig å igjen 

søke midler fra fondet. Som følge av pandemien har det likevel ikke blitt delt ut midler, og 

heller ikke blitt oppnevnt et fondsstyre. Nå som NKKs økonomi igjen er bedret, må det 

vurderes om fondet skal aktiveres. 

 



48/22 Deltakere til organisasjonsutvalgsgruppen 2022 

Bakgrunn: 

Hovedstyret har besluttet å revitalisere organisasjonsprosessen og vedtatt nytt mandat for 

arbeidet jf. HS-sak 3/22 og 35/22. Klubber, forbund og regioner har blitt bedt om å 

oppnevne/reoppnevne representanter til arbeidet. 

 

49/22 Antidoping i NKK på prinsipielt grunnlag 

 Bakgrunn: 

Med ny konkurransedyrforskrift som trådte i kraft 1. juli 2021, er det behov for å se på om 

det skal gjøres noen prioriteringer og prinsipielle avklaringer i NKKs antidopingarbeid. 

 

50/22 Ansettelse av ny administrerende direktør 

Bakgrunn: 

 NKKs administrasjon har den siste tiden bemannet opp igjen, og mye har kommet på plass 

etter koronapandemien førte til store utfordringer for organisasjonen. Hovedstyret ønsker 

derfor nå å diskutere ansettelsesprosessen av ny leder for administrasjonen, etter Torbjørn 

Brenna sluttet i oktober 2021, og Tom Øystein Martinsen tok over som arbeidende 

styreleder. 

 

51/22  Eventuelt 


