
Saksliste HS-møte 7-22 – tirsdag 24. mai 

 
64/22 Protokoll fra HS-møte nr. 6/22 
  
65/22 Oppfølging fra tidligere HS-møter  
 

66/22 Muntlig orientering fra administrasjonen  
 

67/22  RAS – fremdriftsplan/tidslinje 
 Bakgrunn: 
 Hovedstyret (HS) vedtok 18. januar 2022 å utsette frist for revisjon av rasespesifikke 

avlsstrategier (RAS) til 1. juni 2023. I samme vedtak ga HS administrasjonen i oppgave å 
utrede mindre ressurskrevende alternativer til dagens løsning og lage en fremdriftsplan for 
godkjenning og publisering av reviderte RAS. Administrasjonen fikk frist til 1. juli med å legge 
frem planen for HS.  
 

 

68/22 Utkast til forretningsplan for nye avlsverktøy 
 Bakgrunn: 
 Hovedstyret vedtok i HS-sak 13/22 fullmakt til NKKs administrasjon til å undertegne en 

intensjonsavtale med Aninova. Målet med intensjonsavtalen er 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.  

 
Verdigrunnlag for et eventuelt selskap ble fremlagt for HS i sak 22/22. Hovedstyret fikk videre 
en orientering om fremdrift og prosjektplan i HS-sak 58/22. Endelig prosjektrapport med 
forslag til forretningsplan, aksjonæravtale mv skal behandles i HS-møte nr. 8 i juni. 
Prosjektgruppen ønsker nå å legge frem foreløpig forretningsplan for å sikre at arbeidet er i 
tråd med det Hovedstyret ønsker og forventer. Forretningsplan fremlegges Hovedstyret av 
prosjektgruppen. 
 

 

69/22 Status for IT-prosesser 
 Bakgrunn: 

I Hovedstyresak 11/21 vedtok HS at det var behov for å se nærmere på det videre arbeidet 
med strategiprosessene i NKK. Til dette innebærer det å gjennomgå og vurdere NKKs 
strategiplan, handlingsplan og fremtidig IT-satsning. 

 
NKKs IT-utviklingsavdeling og HS-varamedlem Bente Liberg arbeidet frem en oversikt over 
fagsystemet og rapporterte denne til HS i sak 4/22. Utviklingsarbeidet i Skykontoret ble ikke 
gjennomgått i arbeidet. NKKs Hovedstyre vedtok at det skulle settes av kr. 50 000,- pr. mnd. 
til nødvendige utviklingsprosjekter. Videre vedtok NKKs Hovedstyre en prioriteringsliste for 
NKKs utvikling av fagsystemet i 2022. Hovedstyret ba i sak 53/22 om en oppdatert status på 
IT-prosessen og IT-prioriteringslisten som ble vedtatt i HS-sak 4/22. Oversikt over IT-
endringer pr 27.4.22 og status på fagsystemet presenteres i orienteringssak. Informasjonen 
vil også bli publisert på NKKs nettsider. 

 
 
 
 
 



70/22 Brev fra Dyrebeskyttelsen - orienteringssak 
 Bakgrunn: 

NKK mottok 16. mars 2022 brev fra Dyrebeskyttelsen Norge (DBN) vedrørende felles tiltak for 
å stanse smugling, hundefabrikker og avl av syke hunder i kennelklubbregi. NKK besvarte 
brevet 6. mai 2022 og har mottatt nytt svar fra DBN som legges frem for Hovedstyret. 
 

 

71/22 Reiseforsikring til frivillige  
Bakgrunn: 

 Administrasjonen har hatt møte med forsikringsagenten for å få klarhet i de avtaler som 
foreligger. Administrasjonen fikk bekreftet at NKK har de forsikringer vi bør ha med tanke på 
ansvarsforsikring ved arrangementer. Det kom frem at det er behov for å avklare hvem av 
NKKs frivillige som skal ha reiseforsikring dekket av NKK. Spørsmålet legges frem for 
Hovedstyret. 

 

 

72/22 Av autorisering av fuglehunddommere 
 Bakgrunn: 

NKKs jakthundkomite (NJK) har vedtatt at aktuell sak oversendes til Hovedstyre for 
behandling, da NJK ikke kan gi dispensasjon i henhold til punkt 6.6 i mandat for 
jakthundkomiteen. Fuglehundklubbenes forbund (FKF) har tidligere sendt inn Instruks for 
dommerutdanning til NJK for godkjenning i forbindelse med at de gis 
dommerutdanningskompensasjon fra NKK. FKF mener fortsatt at de er de rette og innehar 
den kompetanse som trengs til å avautorisere fuglehunddommere på lik linje som DUK. 

 

 

73/22 Fjerning av Stor-cert for finsk spets og norrbottenspets 
Bakgrunn:  
Det er kommet innspill fra et enstemmig avlsråd for finsk spets og norrbottenspets om å 
fjerne kravet om stor-certifikat for å oppnå tittelen NUCH. Det vil si at 3 vanlig certifikat på 
utstillinger vil være nok for å oppnå tittelen NUCH. Brukskravet om minst 3. premiegrad på 
en jaktprøve skal beholdes. 

 

 

74/22 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. NKKs Hovedstyre må godta nye 
klubblover for Sunndal Hundeklubb, Sunnhordaland Brukshund Klubb og Norsk Kennel Klub 
Ungdom 
 
 

75/22 Orientering om anken 

 Bakgrunn: 
Dyrebeskyttelsen Norge stevnet 23. november 2020 Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb, 

Norsk Bulldog Klubb og seks oppdrettere til Oslo Tingrett med påstand om at det er i strid 

med dyrevelferdsloven § 25 første og annet ledd å avle hunderasene engelsk bulldog og 

cavalier king charles spaniel.  

31. januar 2022 avla Oslo Tingrett dom hvor de fastsatte at det er i strid med 
Dyrevelferdsloven § 25 å avle de to rasene samtidig som de forbydde de saksøkte 
oppdretterne å avle rasene.   



  
Slik vi leser dommen etablerer den et parallelt system på siden av det lovgiver har lagt opp 
til, og fratar Mattilsynet rollen som forvaltningsorgan samtidig som den evt. pålegger nye 
oppgaver når forbud ilegges utenfor lovens system.  

  
Dommen ble anket til Borgarting Lagmannsrett og saken er berammet til 19.september i år.  

 
 
76/22 Agenda FCI General Assembly  

 Bakgrunn: 
 Det skal avholdes generalforsamling i FCI den 20. og 21. juni i år. Hovedstyret fremlegges 

agenda og sakspapirer for møtet. 
 

77/22 Orientering fra NKU 

Bakgrunn:   
Møter i Nordisk Kennel Union (NKU) ble avholdt på Island 29. mars 2022. Referater fra 
møtene er nå klare, og presenteres HS til orientering.   

 

78/22 Minutes fra møte i FCI Europaseksjonen samt protokoll fra General Committee  
 Bakgrunn:   

General Assemblies for 2020 – 2021 – 2022 i FCI Europaseksjonen ble avholdt i Paris den 
25.april 2022.  Møtet i FCIs General Committee ble avholdt 30. mars 2022.   

 

79/22 Eventuelt 

 


