
Saksliste HS-møte 6-22 – tirsdag 26. april 
 
52/22 Protokoll fra HS-møte nr. 5/22 
  
53/22 Oppfølging fra tidligere HS-møter  
 

54/22 Muntlig orientering fra administrasjonen  
 

55/22  Presentasjon av ny leder for administrasjonens aktivitetsavdeling  
 Bakgrunn: 
 Catharina Fridell har begynt som ny leder for NKKs aktivitetsavdeling. Hovedstyret ønsker å 

møte Fridell, for å bli bedre kjent med den nye avdelingslederen. 
 

 

56/22 Kommunikasjonsarbeid og pilotgruppe for medier 
 Bakgrunn: 
 Hovedstyret har bedt om en oversikt over arbeidet som foregår på kommunikasjonsfeltet. 

Arbeidet som pågår, administrasjonens kapasitet, samarbeidsavtaler, målsetninger, 
forankringer av strategi i vedtak fra Representantskapsmøtet og HS handlingsplan fremlegges 
for Hovedstyret.  
 

 

57/22 Muntlig orientering fra representant i NKKs pilotgruppe for medier 
 Bakgrunn: 

Hovedstyret ønsker at en av representantene fra NKKs nyopprettede pilotgruppe for 
mediearbeid, orienterer om arbeidet i gruppen på vegne av NKKs tillitsvalgte som er del av 
gruppen.  

 
 

58/22 Intensjonsavtale om selskap for å utvikle og drifte nye avlsverktøy 
 Bakgrunn: 

Hovedstyret vedtok i HS-møte 1, sak 13/22 fullmakt til NKKs administrasjon å undertegne en 
intensjonsavtale med Aninova. Målet med intensjonsavtalen var å se på muligheter som 
ligger i å samarbeide med andre aktører for å styrke avlsarbeidet med hund ytterligere, og 
bakgrunnen var at NKK hadde vært i flere møter med Aninova.  

 
Det er nedsatt en prosjektgruppe med en representant fra hvert av selskapene for å arbeide 
med de nødvendige prosesser for å levere avtalens mål. Prosjektleder orienterer Hovedstyret 
om fremdriften i prosjektet så langt. 
 

 

59/22 Oppnevnelse av SU medlem utover mandatets antallsbegrensning 
 Bakgrunn: 
 Hovedstyret har i møte 5-22 oppnevnt syv medlemmer til Sunnhetsutvalget (SU) i henhold til 

antallet oppgitt i SUs mandat. SUs leder har ytret ønske om at det oppnevnes ytterligere en 
kandidat. Dette for å oppfylle SUs mandat gjennom å sikre bredde i komiteen gjennom å ta 
inn et medlem med ytterligere praktisk kunnskap om avl og oppdrett. 

 

 

60/22 Leiekontrakt for NKKs kontorer på Holmlia går ut i 2023  
 Bakgrunn: 

Kontrakten Norsk Kennel Klub har med gårdeier for administrasjonens kontorer i 



Nordåsveien 5 på Holmlia, går ut i juni 2023. Hovedstyret må ta stilling til videre prosess, og 
har i den forbindelse bedt om administrasjonens anbefaling. 

 

 

61/22 Økonomi-status 
Bakgrunn:  
NKKs Hovedstyre ønsker jevnlig oppdateringer om NKKs økonomiske status. 
 

 

62/22 Registrering av Russiske hunder   
Bakgrunn: 
Hovedstyret bes ta en oppdatert vurdering av Norsk Kennel Klubs holdning til registrering av 
russiske og hviterussiske hunder, med bakgrunn i de alvorlige hendelsene som pågår i 
Ukraina. Per i dag registrerer NKK importerte hunder fra Russland og Hviterussland.  
 

 

63/22 Eventuelt 

 


