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Innkalling 

I henhold til lovenes § 3-3 innkalles det til: 

NORSK KENNEL KLUBs 61. ORDINÆRE 

REPRESENTANTSKAPSMØTE 

Scandic Oslo Airport 

Ravinevegen 15 

2060 Gardermoen 

Lørdag den 29. oktober fra kl. 09.00 – søndag 30.oktober kl 16.00 

Registrering kl. 09.00 - 09.45  

Representantskapsmøtet starter kl. 10.00  

NKK regioner, raseklubber og forbund må senest 3 uker før Representantskapsmøtet, det vil si senest 

innen 7. oktober 2022, ha meddelt NKK navn og adresse på representant(er) og vararepresentant(er) 

(NKKs lover § 3-2, 4. ledd). 

Representant som ikke kan møte i Representantskapsmøtet skal overlate innkallelsen til oppnevnt 

vararepresentant. Dersom verken representanten eller vararepresentanten kan møte, kan det meddeles 

skriftlig fullmakt til annen møtende representant. Har representanten flere enn én stemmepost, må det 

skrives like mange fullmakter til forskjellige representanter som representanten har stemmeposter for. 

Ingen representant kan møte med mer enn én fullmakt (lovenes § 3-2). 

Møtende representant medbringer IKKE sin oppnevnte vararepresentant til Representantskapsmøtet. 

Vennlig hilsen 

Silje Kathrine Bjarkøy 

Representantskapets ordfører 

Forberedelse til, og gjennomføring av Representantskapsmøtet: 

Vi oppfordrer representantene til å møte i god tid. Ved inngangen til møtesalen registreres hver enkelt 

deltaker fortløpende. Møtesalen er organisert i forkant slik at representantene for de ulike klubber, 

forbund og regioner er tildelt sine plasser. 

Alle delegatene må ha med seg mobil/nettbrett/pc eller tilsvarende. Dette er for å kunne bruke 

deltagerapplikasjonen til å avgi stemmer på saker og valg, melde seg for innlegg og replikk, og 

eventuelt sende inn endringsforslag. 

Etter påmeldingsfrist 7. oktober vil alle påmeldte representanter få tilsendt fullstendig saksliste, 

saksdokumenter, kandidatpresentasjoner samt forretningsorden pr. e-post. Utsendte dokumenter må 

medbringes til RS, av miljøhensyn vil det ikke bli skrevet ut fulle sakspapirer til representanter. 

Informasjon om, og tilgang til alle saksdokumenter er også tilgjengelig på NKKs nettside fra 1. 

oktober, slik at alle gis informasjon om saksliste, saksdokumenter, innstilling mv. og kan forberede 

seg i god tid før møtestart. Følgelig bør det ligge til rette for stor grad av involvering, gode diskusjoner 

og gode vedtak. 

For deltakere som ønsker å vise innlegg, informasjon eller lignende på storskjerm under RS, kan disse 

tas med på minnepenn eller sendes via e-post til adm@nkk.no i forkant av møtet. For øvrig henvises 

det til dokumentet «Forretningsorden og normer for stemmegiving på NKKs 61. ordinære RS 29. 

oktober 2022», som sendes ut på e-post sammen med saksdokumentene til påmeldte deltakere. 

mailto:adm@nkk.no
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Saksliste 

1. Konstituering

2. NKKs Årsrapporter for 2021

a) Årsrapporten

b) Hovedstyrets årsberetning for 2021

c) Fastsatt regnskap for 2021 med revisjonsberetning

d) Kontrollkomiteens erklæring for 2021

3. Info om virksomheten pr. 30.09.22

a) Informasjon ved Hovedstyrets leder
b) Informasjon om NKKs Organisasjonsutviklingsarbeid

4. Rapporter

b) Årsrapport fra Domsutvalget 2021

c) Årsrapport fra Ankeutvalget 2021

d) Årsrapport fra Lovkomiteen 2021

e) Årsrapport fra NKKs Hovedstyre jf. delegert myndighet iht. § 7-9

5. Innkomne saker

a) Endring i NKKs lovmaler for klubber og forbund § 2-4
Forslag fra: Autoriserte Hundedommeres Forening, og følgende NKK regioner:

Østfold, Oslo/Akershus, Buskerud, Innlandet, Telemark/Vestfold, Agder, Rogaland, Hordaland,

Nordvestlandet, Trøndelag, Nordland og Troms/Finnmark.

b) Endring av NKKs lover, § 4-4
Forslag fra: NKKs Hovedstyre

c) Endring av NKKs lover – RS annet hvert år
Forslag fra: NKKs Hovedstyre

d) Endring av møtetidspunkt av NKKs RS
Forslag fra: NKKs Hovedstyre

6. NKKs strategier 2022-2025

7. Hovedstyrets handlingsplan for 2022-2023

8. Budsjett 2023

a) Fastsette grunnkontingent

b) Budsjett 2023

9. Valg
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Sak 2 NKKs årsrapporter 2021 
 
Sak 2 a Årsrapporten 
 

For sak 2 a henvises det til NKKs nettsider: 

NKKs Årsrapport vil dere finne her.  
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Sak 2 b Hovedstyrets årsberetning for 2021 
 

 

Norsk Kennel Klub 

HUNDEEIERNES ORGANISASJON 

 

STYRETS ÅRSBERETNING 2021 

 

Norsk Kennel Klub (NKK) er hovedorganisasjonen for hundeinteresse og hundeeierne i Norge. NKK 

består av selvstendige klubber og forbund. NKK er frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig 

organisasjon. 

 

NKK skal ivareta klubbers og forbunds fellesinteresser og være et serviceorgan for disse. NKK skal 

også utføre andre oppgaver som NKKs organer treffer beslutning om. NKKs arbeid skal preges av 

frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet, likeverd og beslutninger truffet på laveste rasjonelle nivå og 

nærmest mulig berørte interesser. 

 

Klubber og forbunds selvstendighet og selvråderett skal ivaretas så langt det er forenlig med 

fellesskapets interesser. Delegering av myndighet til klubber og forbund skal tilstrebes. 

NKK har det overordnede ansvar for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av den 

enkelte rase delegeres til de respektive kraseklubber. 

 

Antall medlemskap pr. 31.12.2021 var 112308 (inkludert husstandsmedlemmer). Organisasjonen har 

kontor i Oslo. 

 

Formål: 

NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme 

positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte rase. NKK skal også arbeide for etisk og 

praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder 

rasestandard og rasens sunnhet. NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og 

medlemsklubber arbeider for NKKs formål på sine områder innenfor de rammene som gjelder for 

NKK nasjonalt og NKKs internasjonale forpliktelser. 

 

Organisasjon og arbeidsmiljø: 

Det ble i 2021 utført i alt 28,3 årsverk Sykefraværet utgjorde i 2021 - 4,49% hvorav 

langtidssykefraværet utgjorde 4,32 % og korttidssykefraværet utgjorde 0,16 %.. 
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Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. NKK ønsker å legge vekt på å dyktiggjøre alle som gjør en innsats 

for organisasjonen. Ingen ansatte har vært utsatt for arbeidsskade eller ulykker i 2021. Det er tegnet 

forsikring for styrets ansvar inntil 10 mill. Det er ingen egen forsikring for Adm.dir. 

 

Likestilling: 

Organisasjonens styre har 6 mannlige og 3 kvinnelige medlemmer, hvorav 1 kvinne er ansattes 

representant. Styrets leder er mann. 

Administrasjonenes ledelse endret seg gjennom året, ved utgangen av 2021 består den av 3 kvinnelige 

ledere og 3 mannlige. 

Administrerende direktør gikk av i oktober 2021, og er foreløpig erstattet av styreleder på deltid. 

 

Ytre miljø: 

NKKs systemer for avfallshåndtering og håndtering av forurensende stoffer er godkjent, og følger de 

lover, regler og forskrifter som gjelder for dette området. 

 

Finansiell risiko og likviditet: 

NKK hadde rentebærende gjeld til klubber og forbund ved inngangen til 2021. Alle lån ble 

tilbakebetalt i sin helhet medio september. NKK har ingen lån ved utgangen av 2021. 

 

Alle pengeplasseringer er i bank. NKK tar risiko ved å gi kunder kreditt, men overgang til mer 

forskuddsbetaling med kort minker risikoen. Det er liten risiko knyttet til valuta og renter. 

Administrasjonen arbeider kontinuerlig med forbedringer av rutiner rundt innkreving og oppfølging av 

våre krav for minimering av finansiell risiko. 

 

Årsregnskapet for 2021: 

Regnskapet viser et overskudd på 24.760.340.- mot et overskudd på 9.230.009.- i 2020. Årets 

overskudd foreslås tillagt annen egenkapital. Egenkapitalen pr. 31.12.2021 vil etter dette utgjøre 

38.730.292.-. hvorav 2 762 110 disponeres mot bundet fond. 

 

Styret mener det fremlagte regnskapet gir en rettvisende oversikt over NKKs finansielle stilling og 

resultat pr. 31.12.2021. 

 

2021 har også i stor grad vært preget av Korona. Dette har medført tap på grunn av avlysninger av 

utstillinger og prøver. Vesentlige besparelser i administrasjonen, lavere aktivitet, samt stillinger som 

ikke er besatt etter avgang gjør at vi allikevel får et godt resultat i 2021. Belastningen på de ansatte har 

i 2021 vært høy, og er ikke bærekraftig på sikt. 

 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter 

Det skulle i 2021 vært stort søkelys på IT utvikling av tjenester til styre, komiteer og i 

administrasjonen. Det mest nødvendige har blitt utført, i tillegg til at videreutvikling er igangsatt igjen. 
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Det er en helt nødvendig utvikling å kunne arbeide mer digitalt, for å kunne tilpasse seg samfunnet 

ellers, og fortsettelse av dette arbeidet anses nødvendig i kommende år. 

Hovedstyret har i 2021 hatt en gjennomgang av vårt fagsystem og fått bekreftet at det er både robust 

og vel utviklet. Den danske og den islandske kennelklubben har samme system. 

Hovedstyret vedtok at NKK skal beholde og utvikle det samme systemet. 

 

Framtidsutsikter: 

NKK vil fortsette arbeidet for hundevelferd og glede på mange forskjellige fronter fremover. Det vil 

være nødvendig med økt innsats på kommunikasjon og informasjonsarbeid for å ivareta våre 

medlemmers interesser og øke forståelsen for hundens plass i samfunnet. 

Hundens betydning for folkehelsen og dens betydelige plass våre liv. NKK representerer alle former 

for aktivitet med hund. 

 

NKKs administrasjon vil også arbeide videre med digitale plattformer, slik at alle kan se og følge med 

på det som skjer. 

Målet om bedre hundevelferd, - Hund til nytte og glede og glede, vil fortsatt være en rød tråd i hele 

organisasjonens virke. 

 

Organisasjonen må ha nødvendig lønnsomhet. I tråd med 

Representantskapsmøtets vedtak har styret søkelys på rent driftsmessige forhold, og bygging av en 

solid kapital buffer. 

 

Digital utvikling vil fortsette og skal gi bedre kundeopplevelser for våre medlemmer. 

Det er i 2021 oppbemannet for å bedre kapasiteten, og håndtere den økte arbeidsmengden som økt 

medlemsmasse og økte aktiviteter fører med seg. Det har også vært en for stor belastning på ansatte, 

og en behovsdrevet og kontrollertoppbemanning vil fortsette i 2022. 

 

Norsk Kennel Klub har aldri hatt flere medlemmer enn i 2021, den gledelige utvikling ser ut til å 

fortsette i 2022. 

 

Fortsatt drift: 

NKKs hovedstyre mener at grunnlaget for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2021 er satt 

opp under denne forutsetningen. 
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Sak 2 c Fastsatt regnskap for 2021 med revisjonsberetning 
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Sak 2 d Kontrollkomiteens erklæring for 2021 
 

Kontrollkomiteens erklæring vil ikke bli lest opp under Representantskapsmøtet. Delegatene bes 

derfor sette seg godt inn i kontrollkomiteens erklæring for 2021 i forkant av Representantskapsmøtet. 

 

Kontrollkomiteens rapport til Norsk Kennel Klubbs 61. ordinære 

representantskapsmøte 29 og 30. oktober 2022 

Kontrollkomiteens arbeid er basert på NKKs instruks for Kontrollkomiteen, vedtatt av RS 12. 

november 2011. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at administrasjonen, hovedstyret og 

representantskapets komiteer følger NKKs eget regelverk, fullmaktsforhold, Norsk lov og 

representantskapets beslutninger. Kontrollkomiteen skal se til at NKK samlet og det enkelte organ 

fremmer NKKs formål og særlig følge opp at NKK forvalter sine midler i henhold til formålet, samt at 

den økonomiske forvaltningen er forsvarlig. 

 

1. Kontrollkomiteens arbeid i perioden 

Kontrollkomiteen har basert sitt arbeid på: 

- Styredokumenter 

- Dialog med styreleder og administrerende direktør. På grunn av stor aktivitet rundt 

utfordringene etter Koronapandemien har vi kun satt av tid til ettdialogmøte. 

- Det har ikke vært konkrete henvendelser til Kontrollkomiteen. 

 

2. Årsrapporten 2021 

Hovedstyrets leder, adm dir og kontrollkomiteen har normalt hatt to møter i året for å avklare 

kommunikasjon mellom komiteen, og HS og administrasjonen og gjennomgå hvilken informasjon 

som rutinemessig stilles til disposisjon. Det ble ikke avholdt møte våren 2021 på grunn av stort 

arbeidspress. Arbeidsrutinene ble basert på tidligere praksis etter avtale. Det er avholdt ett møte etter 

sommeren. 

Basert på gjennomgang av møteinnkallinger, referater, oppsummeringsnotater etter muntlig 

informasjon fra AD til HS og dialog rundt enkeltsaker så er det Kontrollkomiteens inntrykk at 

årsberetningen for 2021 beskriver arbeidet i organisasjonen på en god måte. 

Kontrollkomiteen mener at aktivitetene og handlingene utøvet av administrasjonen og hovedstyret er i 

samsvar med de oppgaver de er tillagt gjennom NKKs regelverk og fullmaktsforhold, norsk lov og 

representantskapets beslutninger. Kontrollkomiteen mener videre at dokumentasjonen bekrefter at 

driften av NKK på overordnet nivå er i samsvar med formålet og eksterne relevante regler. 

 

3. Økonomi 

Økonomien for 2021 og fram til sommeren 2022 rapporteres på en tilfredsstillende måte med 

tilgjengelige og oversiktlige regnskapstall. Det er komiteens oppfatning at hovedstyret og 

administrasjonen har riktig fokus og kontroll på økonomien. 



13 

 

På grunn av den helt spesielle situasjonen med en meget anstrengt økonomi, har kontrollkomiteen 

fulgt økonomiarbeidet ekstra nøye og vi knytter en kommentar til dette. Kommentaren gjelder både for 

2021 og første halvår 2022. Det har naturlig nok vært stor oppmerksomhet rundt økonomien. 

Det er vårt inntrykk at styringen og iverksatte tiltak for å bedre en svært utfordrende situasjon har vært 

tilfredsstillende. Det ser ut til at de iverksatte tiltak har god effekt og at den økonomiske situasjonen er 

i ferd med å bedre seg. 

 

4. NKKs formål 

Kontrollkomiteen har tidligere påpekt viktigheten av at organisasjonens arbeid foregår 

overensstemmende med NKKs formål. Dette gjelder selvsagt fortsatt. Ved vurdering av 

organisasjonsmessige tilpasninger og endring i de aktiviteter organisasjonen driver er det viktig å 

vurdere om de aktuelle endringene understøtter formålet på en god måte. I denne sammenheng anser 

Kontrollkomiteen beslutningen om å reversere vedtak om å sette ut alle NKK-utstillingene til 

regionene som en understøttelse av organisasjonens formål om hundeavl. 

Det er viktig at prosessene forankres godt i organisasjonen gjennom høringsrutinene som er etablert. 

 

5. NKKs beslutninger 

Kontrollkomiteen peker på viktigheten av at beslutninger gjøres av det organ som har fullmakten i de 

aktuelle saker og overensstemmende med NKKs lover og retningslinjer. Komiteen har ikke registrert 

vesentlige avvik fra dette. 

 

6. Handlingsplan/tiltaksplan 

Det har vært vanskelig å vurdere oppfølging av handlingsplanene konkret i 2021 på grunn av behovet 

for å ta mange grep som ikke er omfattet av handlingsplanen. Samtidig har det av ulike grunner ikke 

vært mulig å følge opp handlingsplanen fullstendig. Kontrollkomiteen finner likevel av avvikene er 

tilfredsstillende dokumentert gjennom vedtak i HS og Kontrollkomiteen finner ingen kritikkverdige 

forhold rundt endringene. 

 

7. Andre forhold 

Ut over de ordinære tiltak, gjennomgang av dokumenter og egne vurderinger har ikke 

Kontrollkomiteen fått særlige saker til behandling. 

Vi konstaterer fortsatt at aktiviteter er lagt på vent på grunn av den økonomiske situasjonen. Komiteen 

oppfatter dette som nødvendige justeringer. 

Det arbeid administrasjonen, HS og komiteer har utført for å reaktivere organisasjonen etter 

nedstengingen oppfattes som godt.  

 

8. Oppsummering og konklusjon 

Ut fra Kontrollkomiteens mandat og i henhold til gjeldende lover vil kontrollkomiteen fremheve 

følgende: 

- Det er komiteens oppfatning at Hovedstyre og administrasjon har god oversikt og kontroll på 

de overordnede aktiviteter i organisasjonen. 
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- Det har vært tilfredsstillende fokus og gode tiltak rundt en vanskelig økonomisk situasjon. 

Dette arbeidet fortsettes. 

- Det konstateres en betydelig bedring i organisasjonens økonomi. 

- Det er en gledelig økning i medlemstallet. 

- Alle endringer i organisasjonen krever god forankring og kommunikasjon med de det gjelder. 

- Alle aktiviteter og tiltak må være godt forankret i NKKs formål. 

 

 

Norsk Kennel Klubb - Kontrollkomiteen 

20.september 2022 

 

 

Per Kr Andersen    Torunn Sørbye   Knut J Herland 

Leder      medlem                                       medlem 

 

 

Knut Arild Flatner 

varamedlem  
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Sak 3 Informasjon 
 
Sak 3a) Informasjon om virksomheten pr 30.09.22 
Info om virksomheten pr. 30.09.22 vil bli presentert i Representantskapsmøtet.  

 

Sak 3b) Informasjon fra Organisasjonsutviklingsarbeidet 
Informasjon om Organisasjonsutviklingsarbeidet vil bli presentert for Representantskapsmøtet.   
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Sak 4 Rapporter 
 

Rapportene vil ikke bli lest opp under Representantskapsmøtet. Delegatene bes derfor sette seg godt 

inn i rapportene for 2021 i forkant av Representantskapsmøtet. 

 

Sak 4 a Årsrapport fra Domsutvalget 2021 
 

Domsutvalget besto i 2021 – etter valg på ekstraordinært RS 25.4.2021 – av:  

• Brit Haarklou Mathisen (leder)  

• Tarja Aabø (nestleder)  

• Ola Idar Løkken  

• Anette Jahr 

• Bjørg Andreassen  

• Varamedlem Patrick Oware  

• Varamedlem Stein Wahlstrøm  

DU hadde i 2021 utelukkende elektroniske møter, gjennomført på som videomøter på Google 

Meet. I tillegg ble saker drøftet via e-post.  

DU fikk inn 14 saker i 2021. Sakene har fordelt seg over en rekke forskjellige forhold, hvor de 

fleste gjaldt spørsmål om brudd på jaktprøveregler, noen gjaldt avl og oppdrett, og i tillegg er noen 

saker tilknyttet andre spørsmål, slik som hunds adferd på prøve, økonomiske misligheter m.v. 
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Sak 4 b Årsrapport fra Ankeutvalget 2021 
 
 

Årsmelding ANKEUTVALGET 
2021 

 
Ankeutvalget besto i 2021 av: 

 

 
 
 

 
 

 

 

Ankeutvalget (AU) har vært i kraft siden 1 januar 2019 som følge av endringer i NKKs lovers 
kapittel 7 vedtatt på RS 2017. Det tidligere Appellutvalget ble samtidig avviklet. 

 
AUs oppgave er å behandle anker over Domsutvalgets avgjørelser, jf NKKs lover § 7-6 (3). 

 
AU har i 2021 arbeidet etter NKKs Lover samt NKKs Saksbehandlingsregler for 
Disiplinærsaker. All kontakt og saksbehandling er gjort elektronisk. 

 
AU behandlet 1 sak i 2021 (underslagssak). 

 
AUs avgjørelser publiseres i anonymisert form på AUs side på nkk.no. Der ligger også 
sammendrag fra det tidligere Appellutvalget. 

 

Gro Talleraas 

 
Leder NKKs 
Ankeutvalg (Sign) 

 

5. september 2022 

 

 

 

 

ï Leder: Gro Talleraas (2020 for 2 år) 

ï Medlem: Kine Stjern (2020 for 2 år) 

ï Medlem: Harald Bruflot (2021 for 1 år) 

ï Varamedlem: Nina Skjelbred (2021 for 1 år) 

ï Varamedlem: Vidar Grundetjern (2021 for 1 år) 
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Sak 4 c Årsrapport fra Lovkomiteen 2021 
 

ÅRSRAPPORT FOR LOVKOMITEEN  2021 til RS 29. OKTOBER 2022 

  

Medlemmer 

På NKK Ekstraordinære RS 25.april 2021 ble følgende valgt til medlemmer av Lovkomiteen: 

1 medlem for 2 år: 

Anna Berntzen 

1 varamedlem for 1 år: 

Trine Melheim 

 

Komiteen har da hatt følgende sammensetning frem til valg RS 2022: 

Leder 

Anne Cathrine Frøstrup, valgt i 2020 for 2 år, på valg 2022 

Medlem 

Haakon Rognsaa Arnesen, valgt i 2020 for 2 år, på valg 2022 

Medlem 

Anne Berntzen, valgt i 2021 for 2 år, på valg 2023 

Varamedlem 

Trine Melheim, valgt i 2021 for 1 år, på valg i 2022 

  

Komiteen har hatt møter via epost. 

 

Saker 2021 

Sak 1 – 2021 

Spørsmål knyttet til avvikling av RS hvert annet år, og om særkomiteer skal gis anledning til å fatte 

vedtak i disiplinærsaker. 

 

5. september 2022 

Anne Cathrine Frøstrup 
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Sak 4 d Årsrapport fra NKKs Hovedstyre jf. delegert myndighet iht. § 7-9 
 

NKKs Hovedstyre har delegert myndighet til Administrasjonen å fatte vedtak i disiplinærsaker i 

henhold til NKKs lover § 7-9.   

Administrasjonen har i 2021 behandlet 70 saker som gjelder brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl 

og oppdrett.   

Videre ble det behandlet 4 saker som omhandler brudd på arrangementsregelverk, hvorav 3 gjaldt 

uønsket adferd hos hund.    
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Sak 5 Innkomne saker  
 
Sak 5 a Endring i NKKs lovmaler for klubber og forbund § 2-4 

  
  

Autoriserte Hundedommeres Forening, og følgende NKK regioner:  

Østfold, Oslo/Akershus, Buskerud, Innlandet, Telemark/Vestfold, Agder, Rogaland, Hordaland, 

Nordvestlandet, Trøndelag, Nordland og Troms/Finnmark har fremmet forslag til behandling på RS 

2022. 

Forslag til vedtak fra forslagstillerne: 

«NKKs lovmaler endres slik at det i § 2-4 blir nytt annet ledd som lyder:  

Før en sak som gjelder interne konflikter i en klubb/ forbund anmeldes eller behandles som disiplinærsak, 

forplikter klubben/ forbundet å søke konflikten løst i NKKs Konfliktutvalg. Behandling i Konfliktutvalget 

kan være som digitale møter.  

Konfliktutvalget kan avvise en sak til behandling dersom saken klart hører hjemme som disiplinærsak.» 

 

Begrunnelse:  

Med bakgrunn i en rekke konflikter internt i klubbene, anses det som klokt å se på alternativer for å avhjelpe 

klubbene i slike konflikter. Mange av disse sakene er en påkjenning for mange medlemmer og tapper 

energien ut av klubbene.  

Flere av konfliktene i klubbene er konflikter som med hell kunne vært behandlet av NKKs Konfliktutvalg, 

men som klubbene har valgt å opprette disiplinærsak på. Enten som klubbintern disiplinærsak eller med 

anmeldelse til Domsutvalget. I begge tilfeller ender slike saker opp som sak for Domsutvalget (ordinær eller 

anke). Dette er både tidkrevende og ikke minst ressurskrevende. I tillegg, og kanskje vel så viktig, innebærer 

mange av konfliktene en unødvendig splittelse og økt konfliktnivå i klubben ved at saken blir løftet til en 

disiplinærsak.  

Dersom det stilles krav om at gitte saker må behandles i NKKs Konfliktutvalg før en sak kan behandles som 

disiplinærsak, vil dette trolig kunne bidra til å senke konfliktnivået i en del av sakene. Dette samtidig med at 

eksterne personer vil kunne bidra med å belyse saken på en måte som kanskje gjør partene i stand til å finne 

frem til en dialog, anses også som et viktig moment.  

Formålet med en slik endring i lovmalene er å søke å løse konflikter på et lavest mulig rasjonelt nivå. Ikke 

alle konfliktsaker må bli en disiplinærsak. Noen saker er mer hensiktsmessig løst utenfor disiplinærorganene. 

Dette er til fordel for alle parter i en konflikt.  

Konfliktutvalget bruker ikke lovverk og tolkninger av regler, men menneskelige kompetanse i 

gjenopprettende prosesser. Det er viktig å få snakket om alvorlige saker, ta ansvar for det man har gjort eller 

sagt. En menneskelig prosess har også en forebyggende effekt. Det er selvsagt viktig å ha lover og regler, 

men man utestenger også med regelverk. Regelverk kan være til hinder for å finne riktig løsning. Å hoppe på 

rettslige prosesser gjør det verre å starte forsoning. Dette avhenger selvfølgelig av alvorlighetsgraden.  

Det må likevel være en klar grense mot de saker som klart faller inn under bestemmelsene i NKKs lover § 7-

2 og som det ikke er formålstjenlig å behandle på annen måte enn etter NKKs disiplinærregler. Typisk er 

dette saker som gjelder klare brudd på NKKs eller klubber/ forbunds regler.  

I tilfeller hvor det er uklart om saken egner seg for konfliktsrådsbehandling, vil administrasjonen kunne bistå 

med veiledning.   

NKKs Konfliktutvalg bør bestå av minst tre personer med god kjennskap til organisasjonen. NKKs 

Hovedstyre oppnevner, som i dag, medlemmer til Konfliktutvalget samt utarbeider og vedtar nytt mandat. 

Konfliktutvalget må være nøytrale, slik at partene opplever tillit til organet.   
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Hovedstyrets vurdering 

Hovedstyret støtter forslaget om endring i lovmalene for klubber og forbund slik forslagstiller foreslår.  

Hovedstyrets innstilling:  

NKKs lovmaler endres slik at det i § 2-4 blir nytt annet ledd som lyder:  

«Før en sak som gjelder interne konflikter i en klubb/ forbund anmeldes eller behandles som 

disiplinærsak, forplikter klubben/ forbundet å søke konflikten løst i NKKs Konfliktutvalg. Behandling 

i Konfliktutvalget kan være som digitale møter.  

Konfliktutvalget kan avvise en sak til behandling dersom saken klart hører hjemme som 

disiplinærsak.» 
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Sak 5 b Endring av NKKs lover, § 4-4     
  
 

NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2022. 

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre: 

«NKKs lover § 4-4 endres slik at den lyder:  

«§4-4 Administrasjonens øverste leder   

Hovedstyret tilsetter administrasjonens øverste leder.   

Administrasjonens øverste leder er leder av administrasjonen og har ansvaret for alle administrative 

funksjoner innen NKK. Denne utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av Hovedstyret.   

Administrasjonens øverste leder møter med tale og forslagsrett på Hovedstyrets møter, og etter eget ønske i 

komiteer og utvalg oppnevnt av Hovedstyret.   

Administrasjonens øverste leder skal sørge for at valg av ansattes representant til Hovedstyret gjennomføres 

av NKKs ansatte.» 

Alternativt:  

«§4-4 Generalsekretær   

Hovedstyret tilsetter Generalsekretær.   

Generalsekretær er leder av administrasjonen og har ansvaret for alle administrative funksjoner innen NKK. 

Denne utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av Hovedstyret.   

Generalsekretær møter med tale og forslagsrett på Hovedstyrets møter, og etter eget ønske i komiteer og 

utvalg oppnevnt av Hovedstyret.   

Administrasjonens øverste leder skal sørge for at valg av ansattes representant til Hovedstyret gjennomføres 

av NKKs ansatte.»» 

 

Begrunnelse:  

NKKs Hovedstyre ønsker å endre stillingstittel, og herunder også forutsetninger for NKKs administrative 

leder. Dette innebærer at NKKs lover § 4-4 endres deretter.     

Dagens § 4-4 lyder:   

«§4-4 Administrerende direktør   

Hovedstyret tilsetter administrerende direktør.   

Administrerende direktør er leder av administrasjonen og har ansvaret for alle administrative funksjoner 

innen NKK. Denne utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av Hovedstyret.   

Administrerende direktør møter med tale og forslagsrett på Hovedstyrets møter, og etter eget ønske i 

komiteer og utvalg oppnevnt av Hovedstyret.   

Sørge for at valg av ansattes representant til Hovedstyret gjennomføres av NKKs ansatte.»   

Lovkomiteen har blitt bedt om å gi en uttalelse og uttaler blant annet i sin sak 2/2022:    

«Dette betyr samlet sett at det ikke innebærer realitetsendring i seg selv om det i lovene heter generalsekretær 

eller administrerende direktør. Endringen gjøres likevel for gjennom tittelen å synliggjøre en noe mindre 

politisk selvstendig stilling.  Gode grunner taler for at denne tittelendringen også burde ligge til styrets 

kompetanse.» 
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Slik Hovedstyret oppfatter denne uttalelsen er at selve tittelen ikke er avgjørende og at det like gjerne burde 

kunne ligge til Hovedstyret å avgjøre tittel på Administrasjonens øverste leder.  

Alternativt foreslår Hovedstyret at ordlyden i NKKs lover § 4-4 endres slik at det står Generalsekretær i 

stedet for Administrerende direktør. 

   

Hovedstyrets innstilling:  

NKKs lover § 4-4 endres slik at den lyder:  

«§4-4 Administrasjonens øverste leder   

Hovedstyret tilsetter administrasjonens øverste leder.   

Administrasjonens øverste leder er leder av administrasjonen og har ansvaret for alle administrative 

funksjoner innen NKK. Denne utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av 

Hovedstyret.   

Administrasjonens øverste leder møter med tale og forslagsrett på Hovedstyrets møter, og etter eget 

ønske i komiteer og utvalg oppnevnt av Hovedstyret.   

Administrasjonens øverste leder skal sørge for at valg av ansattes representant til Hovedstyret 

gjennomføres av NKKs ansatte.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Sak 5 c Endring av NKKs lover – Representantskapsmøtet annet hvert år 
 

NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2022. 

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre: 

«NKKs lover vedtas endret i tråd med fremlagt forslag fra Lovkomiteen. I tillegg justeres antall 

varamedlemmer som velges til Hovedstyret til 3 personer i § 3-4 m), samt at vararepresentantene velges i 

rekkefølge. Lovendringene trer i kraft 1.1.2024.» 

 

Begrunnelse:  

Ved RS 2019 ble det i sak 5c foretatt en prøvevotering for å vurdere RS sin holdning til å endre tidspunkt for 

RS til innen utgangen av mai hvert andre år. RS ga under denne voteringen et klart signal til HS om at dette 

var ønskelig (drøyt 73000 stemmer for og drøyt 4500 mot). 

Hovedstyret behandlet deretter saken i sitt møte 7/20 hvor det ble fattet vedtak om at HS skulle be NKKs 

Lovkomite om å forberede de nødvendige lovendringer i henhold til signalene gitt av RS.  

NKKs Lovkomite ga sin vurdering i sin sak 2/2020.  

Saken ble deretter behandlet på NKKs Representantskapsmøte 2021 som i sin tur vedtok følgende i sak 5b): 

«NKKs Representantskapsmøte gjennomføres annethvert år og flyttes til vårparten og avholdes fra 1. mai til 

senest 15. juni. Dette gjøres tidligst i 2023.  

HS skal fremlegge for RS forslag til retningslinjer/ rammer for kommende budsjett.»  

Lovkomiteen ble etter RS bedt om å gi sitt forslag til lovendringer i forhold til RS-vedtaket.  NKKs 

Lovkomite ga sin vurdering i sin sak 1/2022.    

Flytting av RS medfører at en rekke bestemmelser i NKKs lover må endres.  

RS annet hvert år vil innebære at de som velges, velges for 4 år av gangen. Se forslag fra Lovkomiteen. Det 

bør etter Hovedstyrets syn også velges ytterligere en vara til Hovedstyret og at det synliggjøres hvem som 

velges som første, andre og tredje vara.  

Videre i vedtaket fra RS heter det at HS skal fremlegge for RS forslag til retningslinjer/ rammer for 

kommende budsjett. Hovedstyret må altså ta stilling til hvilke retningslinjer/ rammer som bør foreligge når 

RS avholdes annet hvert år.   

Det er både viktig og også korrekt at RS skal vedta budsjett, men et RS annet hvert år bør innebære at RS 

vedtar et overordnet budsjett knyttet til handlingsplanen. Budsjettet skal være et viktig demokratisk 

styringsverktøy både for RS, men også for HS. Det vil dermed være hensiktsmessig at det er rammer og 

retningslinjer som besluttes for 2 og 2 år, og ikke et detaljert budsjett.    

NKKs strategi og Handlingsplanen som vedtas bør derfor danne grunnlaget for retningen i budsjettet. 

Hovedstyret ber om at de gis tilliten til å fastsette justeringer i budsjettet.   

 

Saksutredning: 

Lovkomiteen uttalte følgende i sak 1/2022:   

3. Flytting av NKKs Representantskapsmøte   

3.1 Innledning   
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Norsk Kennel Klubs 60. ordinære Representantskapsmøte (RS) avholdt 27. november 2021, behandlet 

i sak 5 b) forslag om å flytte NKKs Representantskapsmøte til annethvert år og til vårparten, samt a 

RS avholdes i perioden 1. mai til senest 15. Juni.  RS vedtok følgende:   

NKKs Representantskapsmøte gjennomføres annethvert år og flyttes til vårparten og avholdes fra 1. 

mai til senest 15. juni. Dette gjøres tidligst i 2023. HS skal fremlegge for RS forslag til retningslinjer/ 

rammer for kommende budsjett.   

Norsk Kennel Klubs Lovkomité (heretter Lovkomiteen) fikk oversendt saken til behandling fra NKKs 

administrasjon v/ advokat Hilde Engeland 6. desember 2021.   

   

3.2 Sakens bakgrunn   

NKKs regioner fremmet forslag til NKKs Representantskapsmøte om å flytte RS til vårparten og at RS 

avholdes senest innen 1.juni. Ved RS 2019 ble det i RS-sak 5 c foretatt en prøvevotering om å flytte 

RS til innen utgangen av mai hvert andre år. Under voteringen fremkom det et klart ønske om å flytte 

RS (drøyt 73.000 stemmer for og drøyt 4500 mot).   

Hovedstyret (HS) ba Lovkomiteen om å forberede de nødvendige lovendringer i henhold til signalene 

gitt av RS, jf. HS-sak 7/20. NKKs Lovkomité vurderte problemstillingen i sak 2/2020, og kom med 

konkrete forslag til ordlydsendringer dersom det skulle bli vedtatt å flytte RS til vårparten annet hvert 

år. I Lovkomiteens vurdering ble det påpekt at flytting av RS innebærer at budsjett for neste år må 

godkjennes på et tidligere tidspunkt, noe som gir HS liten handlefrihet og rom for å jobbe på en god 

måte for å oppfylle de mål og resultater som følger av den vedtatte handlingsplan.    

Lovkomiteen fikk på nytt saken til vurdering i oktober 2021, og uttalte da:    

Lovkomiteen viser til sin tidligere uttalelse om at dette også er et hensiktsmessighetsspørsmål, og som 

ikke byr på rettslige utfordringer så lenge lovene endres i samsvar med en slik endring. Det vises til 

vår tidligere uttalelse om nødvendige og anbefalte endringer.   

Senere vedtok RS 2021 følgende i sak 5b:   

NKKs Representantskapsmøte gjennomføres annethvert år og flyttes til vårparten og avholdes fra 1. 

mai til senest 15. juni. Dette gjøres tidligst i 2023. HS skal fremlegge for RS forslag til retningslinjer/ 

rammer for kommende budsjett.   

   

3.3 Lovkomiteen ser slik på saken   

3.3.1 Lovkomiteens kompetanse:   

Dette tema faller som nevnt i pkt 2.1 også inn under Lovkomiteens kompetanse.   

3.3.2 Lovkomiteens vurdering   

Gjennomføring av RS- vedtak 5b forutsetter at en rekke av NKKs bestemmelser endres. I det følgende 

vil de ulike bestemmelsene som må endres bli gjennomgått. Enkelte områder vil bli særlig omtalt.    

   

Organisasjon   

Flytting av RS medfører at en rekke bestemmelser i kapittel 3 om NKKs organisasjon må endres.    

Først og fremst må NKKs lover § 3-1 første ledd om NKKs høyeste myndighet endres. Lovkomiteen 

foreslår:    
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Representantskapsmøtet er NKKs høyeste myndighet og avholdes annet hvert år i perioden 1. mai, og 

senest innen 15. Juni.   

   

Videre vil også reglene om innkalling i § 3-3 måtte endres:   

Innkalling til ordinært Representantskapsmøte bekjentgjøres av Hovedstyret senest 15. desember i året 

i forkant av året for neste Representantskapsmøte. Fristen for å fremme forslag som skal behandles på 

Representantskapsmøtet, herunder valg, er 15. februar det år Representantskapsmøtet avholdes.    

Fullstendig saksliste og saksdokumenter må bekjentgjøres senest 1. april det år 

Representantskapsmøtet avholdes.   

I tillegg må også en rekke av Representantskapsmøtets oppgaver endres for å samsvare med den 

vedtatte endringen. I § 3-4 første ledd må det gjøres en rekke endringer:   

e) Behandle Hovedstyrets    

årsberetninger, resultatregnskap for de foregående år, og balanser med revisjonsberetninger for de 

foregående år, fastsette retningslinjer for disponering av resultat samlet for de to tidligere år, og 

behandle kontrollkomiteens erklæring for de siste to år    

f) Behandle Lovkomiteens årsrapporter for de siste to år.    

g) Behandle Domsutvalgets og Ankeutvalgets årsrapporter, samt Hovedstyrets årsrapport over 

myndighet delegert i.h.t. §7-9 h for de to siste år.   

k) Vedta strategiplaner for kommende toårsperiode.    

   

Kontingent   

Bør fastsettes for to år om gangen   

NKKs lover § 3 første ledd bokstav l):   

Fastsette grunnkontingent for de to neste år og godkjenne budsjetter for de neste år.   

   

Valg   

NKKs lover § 3-4 første ledd bokstav m) regulerer valg, herunder hvor lenge den enkelte skal velges. 

En flytting av RS innebærer at det vil bli to år mellom hvert RS. Dette påvirker hvordan valg skal 

gjennomføres, herunder er det viktig å sikre at det opprettholdes balanse mellom kontinuitet og 

fornyelse. Full utskifting av styre, råd, utvalg og lignende, vil være uheldig for organisasjonen. De 

foreslåtte endringene tar sikte på å sikte en forsvarlig rotasjon, slik at de som har sittet lengst, blir 

byttet ut med nye personer.    

Forslag til endrede regler angående lengden man velges for. Under fremgår de endringer som er 

nødvendige for å flytte RS til vårparten annet hvert år.    

§ 3-4 første ledd bokstav m):   

m) Velge:    

- Representantskapsmøtets Ordfører samt Viseordfører for 4 år.    

- Hovedstyrets Leder for 4 år.    
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- Hovedstyrets Nestleder og øvrige 6 medlemmer av Hovedstyret for 4 år, samt 2 varamedlemmer for 

2 år. Varamedlem har stemmerett ved forfall fra medlem av Hovedstyret. I tillegg til 

Representantskapsmøtets valgte medlemmer består Hovedstyret av 1 medlem med personlig 

varamedlem valgt av og blant de ansatte for 4 år, i henhold til egen instruks.    

- Kontrollkomiteen med Leder og øvrige 2 medlemmer for 4 år samt 1 varamedlem for 2 år    

- Valgkomité med Leder og øvrige 2 medlemmer for 4 år samt 1 varamedlem for 2 år    

- Domsutvalg med Leder, Nestleder og øvrige 3 medlemmer for 4 år samt 2 varamedlemmer for 2 år. 

Leder, Nestleder eller et av de øvrige medlemmene skal være jurist.    

- Ankeutvalg med Leder og øvrige 2 medlemmer for 4 år samt 1 varamedlem for 2 år. Leder eller et av 

de øvrige medlemmene skal være jurist.    

- Lovkomité med Leder og øvrige 2 medlemmer for 4 år samt 1 varamedlem for 2 år   

   

Endringer som berører NKKs Hovedstyre   

Flytting av RS vil også medføre at Hovedstyrets myndighet etter ordlyden vil bli noe endret.    

NKKs lover § 4-1 foreslås endret til:    

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene. Ved frafall kan 

Hovedstyret oppnevne medlemmer til Representantskapsmøtets komiteer med virkning frem til neste 

Representantskapsmøte.    

Hovedstyret har fullmakt av Representantskapsmøtet til å fastsette årsberetninger, resultatregnskap og 

balanser.    

Hovedstyret kan innkalle til årsmøte, ekstraordinært årsmøte eller annet møte hos klubber, forbund 

eller i region når særlige grunner foreligger. Hovedstyret bør i forkant av en innkalling konferere med 

berørte parter.   

   

Også Hovedstyrets oppgaver vil bli annerledes når RS flyttes til annet hvert år. Det foreslås derfor at 

NKKs lover § § 4-3 første ledd bokstav k) endres til   

Hovedstyrets oppgaver er å:    

(…)   

   

k) Legge frem årsberetning, reviderte regnskap for de to siste år, og forslag til budsjett for 

Representantskapsmøtet.  Årlig sørge for at årsregnskap og årsberetning blir sendt til 

Regnskapsregistret.   

   

Opphør av NKK   

Lovkomiteen gjør oppmerksom på at en eventuell oppløsning av NKK etter NKKs lover § 8-1 vil ta 

minst to år, og ikke minst ett år slik det vil være etter dagens ordning. Lovkomiteen er av den 

oppfatning av at § 8-1 ikke må endres slik den står på nåværende tidspunkt.    

   

3.4 Konklusjon   
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Lovkomiteen vurderer at de foreslåtte endringene vil være i samsvar med vedtaket fattet av RS i sak 5 

b), og foreslår at ordlyden endres etter prosedyre for lovendringer på NKKs Representantskapsmøte.   

   

23. Februar 2022   

   

Haakon Rognsaa Arnesen                    Anne Cathrine Frøstrup             Anna Berntzen   

   

Hovedstyrets innstilling:  

NKKs lover endres i tråd med fremlagt forslag fra Lovkomiteen. I tillegg justeres antall 

varamedlemmer som velges til Hovedstyret til 3 personer i § 3-4 m), samt at vararepresentantene 

velges i rekkefølge. Lovendringene trer i kraft 1.1.24.  

 

  



29 

 

Sak 5 d Endring av møtetidspunkt av NKKs Representantskapsmøtet 
 

NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2022. 

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre: 

«NKKs Representantskapsmøte avholdes høsten 2023, våren 2024 og deretter våren 2026.» 

 

Begrunnelse:  

Det vises til RS-sak om lovendringer i NKKs lover som følge av at RS flyttes til vårparten annet hvert år.  

Hovedstyret foreslår at NKKs Representantskapsmøte avholdes som normalt også høsten 2023, for deretter å 

gå over til at RS avholdes på våren i 2024. Dette gir etter Hovedstyrets syn organisasjonen bedre 

forutsetninger til å forberede endringen.  

Endringen til å avholde RS annet hvert år, innebærer også justeringer og endring for de som velges inn i verv. 

Det blir nødvendigvis slik at de som velges inn enten sitter en periode på 2 eller 4 år, hvor det justeres ved 

valg i 2023 ved at man velges frem til våren 2024 eller våren 2026.  

 

Hovedstyrets innstilling:  

NKKs Representantskapsmøte avholdes høsten 2023, våren 2024 og deretter våren 2026. 
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Sak 6 NKKs Strategier 2023-2025 
 
NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til NKKs strategier 2023-2025 til behandling på RS 2022. 

 

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre: 

«NKKs strategier 2020-2022 videreføres med noen justeringer til strategiperioden 2023-2025.» 

 

Begrunnelse:  

NKKs strategier 2020-2022 ble vedtatt av RS 2019, etter en høring i regioner, klubber og forbund.  

2020 og 2021 ble preget av stans i aktiviteter, usikker økonomi og påfølgende redusert investeringstakt. 2022 

er således eneste tilnærmet normale driftsår i inneværende strategiperiode.  

Med bakgrunn i dette foreslår Hovedstyret å videreføre NKK strategier 2020-2022 med noen justeringer.  

 

NKKs STRATEGIER 2023-2025 

 

Formål: 

NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme 

positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK skal 

også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det 

gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. 

NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og klubber og forbund arbeider for NKKs formål 

på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKKs nasjonale og internasjonale forpliktelser. 

Visjon 

Norsk Kennel Klub skal være den ledende organisasjonen for ansvarlig raseavl, hundehold og 

aktiviteter med hund i Norge. 

Misjon 

Mer enn 120 års dokumentert erfaring med avl av sunne og funksjonelle rasehunder skal være 

fundamentet for å utvikle Norsk Kennel Klub som Norges hundeeierorganisasjon. 

NKK skal være talerør for tilsluttede klubber og forbund i det offentlige rom. NKK skal arbeide for å 

sikre hunden og hundeeiernes plass i samfunnet. 

NKK skal ivareta klubbers og forbunds fellesinteresser og være et serviceorgan for disse NKK skal 

arbeide for gode felles retningslinjer, løsninger og avtaler der dette er hensiktsmessig 

Hvem er NKK? 

NKK er en sammenslutning av selvstendige forbund, raseklubber og lokale hundeklubber fra hele 

Norge. NKK utgjør det organiserte hunde-Norge. 

 

NKKs satsingsområder i perioden 2023-2025 

• Levere god og effektiv kundeservice for medlemsklubbene og tilrettelegge med gode digitale verktøy 

og prosesser. 
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• Være en tydelig og ansvarlig samfunnsaktør med gode relasjoner til myndigheter og relevante 

aktører, med fokus på hundevelferd og helse. 

• Opprettholde og tilrettelegge for aktiviteter, for å kunne ha hunder som kan utøve sin naturlige 

adferd og de aktiviteter rasen og deres særlige egenskaper tilsier. 

 

Levere god og effektiv kundeservice for medlemsklubbene og tilrettelegge med gode digitale 

verktøy og prosesser 

Det er klubbene og forbundene som er NKKs kjerne, og NKK er helt avhengige av velfungerende og 

aktive klubber og forbund for å lykkes med sine oppgaver. Sammen jobber vi for at alle hundeeiere 

ønsker å være medlem i NKKs klubber og forbund. 

NKKs regioner, klubber og forbund jobber aktivt for at hundeiere skal føle tilhørighet til hundemiljøet 

og kunne drive aktivitet med hund i sitt nærmiljø. For at våre medlemsklubber og forbund skal være så 

aktive, ansvarlige, dyktige og attraktive som mulig må de ha en god forståelse både for sin egen rolle, 

og for sin rolle i det fellesskapet som utgjør NKK. Sammen utgjør vi en handlekraftig og slagkraftig 

samfunnsaktør som arbeider for våre viktige mål. 

For å få til dette må våre klubber og forbund bli gitt gode, tidsriktige rammevilkår og verktøy, som 

best mulig setter dem i stand til å løse sine oppgaver effektivt. 

NKKs administrasjon må være godt dimensjonert for å støtte klubber og forbund i sin virksomhet, og 

yte god medlemsservice på tidsriktige forum. 

Klubber, forbund, medlemmer, og øvrig publikum må møtes med informasjon og kommunikasjon som 

oppleves som målrettet og aktuelt. Vi må kommunisere i alle aktuelle kanaler. 

NKK må kontinuerlig arbeide for en bedre og tydeligere organisasjonsforståelse og- kompetanse, 

tydelige beslutnings- og kommunikasjonslinjer og bedre tilpassede og mer robuste IT verktøy. 

 

Være en tydelig og ansvarlig samfunnsaktør med gode relasjoner til myndigheter og relevante 

aktører, med fokus på hundevelferd og helse. 

Vi arbeider for å skape politisk forståelse for hundens verdi og for rettigheter og muligheter til å holde 

hund, utfolde seg med hund og opptre med hund i det offentlige rom. 

For å være i stand til å påvirke de viktige beslutningstagerne og det brede publikum må NKK være til 

stede på de rette arenaene på rett måte. Vi må posisjonere oss slik at vi har en god dialog med så 

mange beslutningstakere som mulig, både direkte og indirekte. NKK skal fremstå som en profesjonell 

og etterrettelig organisasjon, med et helhetlig og ansvarlig syn på hundens plass og rolle i Norge. Vi 

skal hele tiden søke etter å fremstå som en relevant samtalepartner for politiske aktører og 

beslutningstakere, og være det naturlige valg i forarbeider og høringer om lover, forskrifter, regelverk 

og rammevilkår. 

NKK er partipolitisk uavhengig, og søker dialog med alle politiske partier. 

NKK skal aktivt søke å bygge gode allianser med andre organisasjoner hvor vi deler interesser og mål. 

Vi skal også i denne sammenhengen fremstå som en profesjonell og helhetstenkende organisasjon som 

er den naturlige samarbeidspartner for andre organisasjoner og institusjoner. 

For å få til dette må NKK arbeide for å øke påvirkningskraft og tyngde, herunder ikke minst å øke vårt 

medlemstall. For denne perioden er målet å øke til 110 000 unike medlemmer. Dette representerer 20-

25% av hundeeierne i Norge, og utgjør en medlemsvekst på 22% fra dagens nivå. 

Opprettholde og tilrettelegge for aktiviteter, for å kunne ha hunder som kan utøve sin naturlige 

adferd og de aktiviteter rasen og deres særlige egenskaper tilsier. 

For NKK er det helt sentralt at hundene kan utøve sin naturlige adferd, og at lover, regler og øvrige 

rammevilkår så langt som praktisk mulig legger til rette for dette. 
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For å oppnå dette målet vil NKK arbeide for at lover, regler og forskrifter er utformet slik at dagens og 

fremtidens gode aktiviteter med hund er mulig å gjennomføre på best mulig vis. NKK vil videre 

arbeide for at vi har en samlet organisasjon som har ressursene, kompetansen, og motivasjonen til å 

gjennomføre de gode og attraktive arrangementer med hund. 

Våre arrangementer skal oppleves som gode med en bred aksept i samfunnet 

For få til dette må NKK i tillegg til å opprettholde og bedre rammevilkårene for aktivitet med hund 

også ha interne ressurser til å gjennomføre aktivitetene, herunder ikke minst en større økonomisk 

handlefrihet. Dette oppnås gjennom økt medlemstall, økte inntekter ved salg og sponsorssamarbeid, og 

aktiviteter som også gir en økonomisk gevinst. 

For denne perioden er målet å ha en økonomisk handlefrihet på minimum kr 30 millioner ved 

periodens utløp. 

 

Hovedstyrets innstilling:  

NKKs strategier for perioden 2023-2025 vedtas. 

 
 
 
  

  



Sak 7 Hovedstyrets handlingsplan 2023 - 2024 
 

RS 2022 skal behandle Hovedstyrets handlingsplan for perioden 2023 - 2024. I tråd med NKKs strategier foreslår Hovedstyret hovedmål, delmål og konkrete 

oppfølgingspunkter.  

Forslag fra NKKs hovedstyre:  

Hovedstyrets handlingsplan for 2023 - 2024   
Handlingsplanen skal sikre og bidra til at NKKs formål slik dette er beskrevet i NKKs lover blir realisert, og herunder bidra til god balanse og dialog mellom 
forskjellige interesser.      

 

 Hovedstyrets handlingsplan for 2023-2024 
 

 Hovedmål  

 

NKK skal levere bedre 
medlemsservice. 

• Organisasjonen skal ha dyktige ansatte som 
har nødvendig kompetanse og 
gjennomføringsevne. 

 

Hvordan oppfylle målet  

 
• NKK skal ha tilstrekkelig antall ansatte til å 

håndtere arbeidsmengden. 
 

• Det skal videreutvikles en saksportal for å 
øke effektiviteten hos saksbehandlerne, 
som frigjør tid til å behandle flere saker. 

 

• Det skal opprettes en chat-funksjon for 
medlemskap og faktura-
/kontingentspørsmål 

 
 

 
 

Et større og mer synlig NKK 
• NKK skal ha en tydelig stemme overfor 

politikere og media. NKK skal lyttes til i 
større grad i samfunnsdebatten, og politiske 
prosesser. 
 

Hvordan oppfylle målet  
 

• NKK skal være det naturlige førstevalget for 
politikere, byråkrati og medier i saker som 
angår hund og hundeeier. 
 

• NKK skal gjennom samarbeid med klubber 
og forbund drive utvikling slik at alle 
medlemmene som har kommet til blir og 
deltar aktivt i organisasjonen. 
 

• Tillitsvalgte og medlemmer i klubber, 
forbund og regioner er en stor ressurs for 
NKK som besitter mye kunnskap. Disse må 
involveres i NKKs arbeid mot å bli en større 
og mer synlig organisasjon. 

Medarbeidertilfredshet 
• Administrasjonens ansatte skal oppleve trivsel og være 

stolte av jobben sin.  
 
 

Hvordan oppfylle målet  
 

• NKK skal ivareta og øke de ansattes 
medarbeidertilfredshet gjennom å bygge en kultur på 
respekt, tillit og folkeskikk 
 

• Det skal gjennomføres medarbeiderseminar for å 
bygge samhold og gi faglig påfyll til de ansatte. 
 

• Det skal lyttes aktivt til de ansattes behov, og det skal 
tas med i HS sitt beslutningsgrunnlag. 
  

• De ansatte skal i større grad oppleve å være à jour med 
arbeidsoppgavene. 

 

• De ansatte skal få muligheten til å ta kurs og 
gjennomføre eventuell videreutdanning.  

Et viktig arbeid i 2023 vil være å videreutvikle RAS slik at disse er i tråd med forskrift om avl av hund.  

Hovedstyrets innstilling:  

Hovedstyrets handlingsplan for perioden 2023 – 2024 vedtas. 
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Sak 8 Budsjett 2023 
 
Sak 8a) Fastsettelse av grunnkontingent 

 
NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2022. 

 

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre: 

Grunnkontingenten jf. NKKs lover § 2-3 første ledd vil for 2023 justeres i henhold til 

konsumprisindeksreguleringen lagt til grunn i budsjett.  

Begrunnelse:  

I hht NKKs lover § 3-4 l) skal representantskapsmøtet fastsette grunnkontingent. 

Representantskapsmøtet 2018 vedtok indeksregulering av grunnkontingenten med virkning fra 2021.  

NKKs lover §2-3 første ledd lyder:  

«Alle enkeltmedlemmer i NKKs klubber betaler en grunnkontingent med den størrelse som er fastsatt 

av Representantskapsmøtet. Representantskapsmøtet kan differensiere kontingenten for særskilte 

grupper.» 

 

Hovedstyrets vurdering 

NKK har behov for å bygge opp en bufferkapital for å sikre driften også i kommende år. Samtidig er 

vi avhengig av å øke medarbeidertilfredsheten, styrke medlemsservicen og sørge for at NKK blir 

større og mer synlig. 

Grunnkontingenten er en av de viktigste finansieringskildene for NKK. Prisstigningen i samfunnet 

ligger ved budsjettavleggelser på 6,8%. I budsjett for 2023 er det lagt til grunn SSBs KPI for juni 2022 

(6,3%). Dette må derfor kunne anses å være en moderat økning med tanke på den antatte utviklingen i 

samfunnet.    

Resultat for 2022 viser at NKKs økonomi er under kontroll.  

Hovedstyret foreslår derfor at grunnkontingenten i 2023 ikke økes utover KPI.   

Hovedstyrets innstilling: 

Grunnkontingenten jf. NKKs lover § 2-3 første ledd vil for 2023 justeres i henhold til 

konsumprisindeksreguleringen lagt til grunn i budsjett.   
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Sak 8 b Budsjett 2023 
 

NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2022. 

 

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre: 

Forslag til budsjett for 2023 vedtas.  

Begrunnelse:  

I hht NKKs lover § 3-4 l) skal representantskapsmøtet godkjenne budsjett.  

Hovedstyrets vurdering 

Kommentarer til budsjettet:  

• Grunnkontingenten justeres ut ifra RS vedtak med KPI på 6,3%. Tallet er hentet fra SSBs 

kunngjøring per juni 2022.   

• Grunnkontingent vil i 2023 være på 313,- (mot 294,- i 2022).  

• IT kostnader er økt, og sees på som en viktig og riktig satsning.   

• All samordning og oppgjør av aktiviteter mellom klubber og medlemmer er IT basert, og 

plattformen må tilpasses utviklingen. Vi har et etterslep nå som må hentes inn.  

• Budsjett for markedsføring og profilering er styrket, og skal imøtekommet behovet for å gjøre 

NKK enda mer synlig i samfunnet. NKK skal være førstevalget når hund diskuteres.   

• Hundesport trykker alle 4 utgavene på papir.   

Kostnaden er kalkulert ut ifra 100 000 grunnkontingenter. Papir/trykking og 

forsendelseskostnad har nylig en økning over vanlig prisstigning.  Medlemsbladet på papir er 

en viktig synliggjøring av NKK.  

• Lønnskostnadene tar utgangspunkt i handlingsplanen og behovet for en styrket 

medlemsservice. Stillingene er grundig diskutert, og vil (igjen) gi NKKs ansatte en 

bærekraftig arbeidsbelastning.   

• Avskrivninger er lavere enn tidligere budsjetter, da prosjekterte IT satsninger ble forsinket. 

Nye prosjekter må ferdigstilles før de kan avskrives.   

  



NKK BUDSJETT 2023
Antall grunnkontingenter 100 000

Konsumprisindeks fra Statistisk sentralbyrå per juni 2022 6,30 %
Grunnkontingent 2023 313kr              

Antall ansatte i budsjettet 40
Antall registreringer av hunder 27 000            

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt 2023 Budsjett 2022

Inntekter
Grunnkontingent 25 149 703    1 643 053    1 158 813    483 608        463 532        628 938             457 011            292 940     234 352     117 176        99 600        36 172        30 764 900  24 526 215      
Registrering + DyreID 1 535 886      2 651 475    1 745 120    3 124 390    2 036 033    3 902 961          1 863 753         2 935 079  1 514 992  2 622 680    1 244 460  2 313 720  27 490 550  27 279 750      
Helseinntekter 517 681          517 681        547 681        517 681        517 681        527 681             517 681            547 681     517 681     607 681        517 681     517 681     6 372 172    4 906 000        
Utstillinger -                       -                     1 094 880    2 054 800    668 928        936 660             4 497 000         498 552     -                   -                     917 400     -                   10 668 220  8 377 594        
Aktivitetsavgift 298 000          314 000        362 000        511 000        860 000        574 000             759 000            580 000     839 000     767 000        482 000     274 000     6 620 000    5 250 000        
IT avgift elektroniske påmeldinger 100 000          115 000        120 000        150 000        160 000        160 000             150 000            140 000     130 000     260 000        150 000     90 000        1 725 000    1 530 000        
RIK/IPO/ettersøk 5 000              6 000            11 000          19 000          20 000          41 000               81 000              146 000     149 000     57 000          45 000        10 000        590 000        547 000           
Hundesport 20 000            20 000          280 000        20 000          20 000          480 000             20 000              20 000        280 000     20 000          20 000        480 000     1 680 000    1 760 000        
Samarbeidsavtaler 1 080 269      -                     175 000        240 000        -                     -                           -                          210 067     295 000     -                     -                   120 000     2 120 336    2 649 800        
Varesalg 89 344            173 117        310 278        308 035        298 230        294 244             424 392            271 911     165 115     168 513        229 823     143 593     2 876 594    3 159 800        
Andre inntekter/Momskompensasjon -                       -                     -                     -                     -                     -                           -                          -                   -                   -                     -                   1 800 000  1 800 000    -                         
Summert 28 795 884    5 440 326    5 804 772    7 428 514    5 044 404    7 545 484          8 769 837         5 642 230  4 125 140  4 620 050    3 705 964  5 785 166  92 707 772  79 986 159

Kostnader -                     
Vareforbruk 63 750            146 250        215 000        215 000        205 000        205 000             265 000            190 000     127 500     127 500        167 500     127 500     2 055 000    1 555 500        
Hundesport 5 000              5 000            853 292        5 000            5 000            981 647             5 000                 5 000          986 495     5 000            5 000          1 075 673  3 937 106    2 424 160        
Utstllinger -                       -                     865 389        1 661 954    651 597        801 447             2 708 309         439 581     -                   -                     635 596     -                   7 763 873    5 472 300        
Registrering og helse 158 390          286 390        158 390        246 390        165 390        218 390             158 390            218 390     226 390     218 390        173 390     283 390     2 511 680    1 672 000        
Varekostnader 227 140          437 640        2 092 071    2 128 344    1 026 987    2 206 484          3 136 699         852 971     1 340 385  350 890        981 486     1 486 563  16 267 659  11 123 960      

Lønn, sosiale kostnader og honorarer 3 221 462      3 232 575    3 239 571    3 439 956    3 453 869    363 854             3 452 834         3 416 961  3 418 090  3 406 977    3 454 036  3 538 937  37 639 123  32 583 349      
Husleie og kontorkostnader 421 550          425 750        464 550        440 250        442 050        450 250             415 050            406 250     375 550     382 250        388 550     373 050     4 985 100    7 238 167        
Innkjøpte tjenester (revisor, medlemsservice og org.utvikling) 342 000          622 000        357 000        242 000        242 000        242 000             372 000            242 000     502 000     242 000        242 000     242 000     3 889 000    4 996 004        
Bank, kontingent og forsikring 134 800          278 000        168 000        158 000        128 000        128 000             128 000            128 000     128 000     128 000        128 000     128 000     1 762 800    1 967 000        
Reiser og møter 41 000            66 200          101 000        76 200          81 000          141 200             111 000            56 200        41 000        46 200          81 000        46 200        888 200        700 704           
Markedsføring og profilering 595 700          530 700        165 700        395 700        275 700        1 025 700          395 700            455 700     165 700     395 700        475 700     345 700     5 223 400    869 900           
IT kostnader 1 771 200      587 750        572 000        572 000        572 000        572 000             572 000            572 000     572 000     572 000        572 000     572 000     8 078 950    6 062 404        
Støtte dommerutd. og landslag 44 400            66 600          111 000        144 300        144 300        177 600             144 300            166 500     368 076     355 200        345 853     309 968     2 378 097    2 142 437        
FCI/NKU/komiteer/regioner 45 000            45 000          45 000          45 000          45 000          45 000               45 000              45 000        45 000        45 000          45 000        45 000        -  540 000        520 080           
Avskrivinger 165 000          165 000        165 000        175 000        175 000        175 000             262 500            262 500     262 500     272 500        282 500     282 500     2 645 000    3 285 000        
Driftskostnader 6 782 112      6 019 575    5 388 821    5 688 406    5 558 919    3 320 604          5 898 384         5 751 111  5 877 916  5 845 827    6 014 639  5 883 355  68 029 670  60 365 045      

Driftsresultat 21 786 632    1 016 890-    1 676 119-    388 236-        1 541 502-    2 018 397          265 246-            961 851-     3 093 161-  1 576 667-    3 290 161-  1 584 752-  8 410 443    8 497 154        

Finans (renteinntekter) 31 250            31 250          31 250          31 250          31 250          31 250               31 250              31 250        31 250        31 250          31 250        31 250        375 000        3 080                

Resultat 21 817 882    985 640-        1 644 869-    356 986-        1 510 252-    2 049 647          233 996-            930 601-     3 061 911-  1 545 417-    3 258 911-  1 553 502-  8 785 443    8 500 234        



 

 

Sak 9 Valg 
 

Innkomne forslag på valg av tillitspersoner RS 2022 
 

REPRESENTANTSKAPSMØTET: 

Viseordfører for 2 år: 

✓ Anna Berntzen, (ny) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, 
Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, 

Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag, Østfold og 

Valgkomiteen.  

✓ Karolina Tonerud, (ny) – Foreslått av Autoriserte Hundedommeres forening 

                                                 
Valgkomiteens innstilling: Anna Bertzen 

 

HOVEDSTYRET: 

Leder for 2 år: 

✓ Tom Øystein Martinsen (gjenvalg) – Foreslått av Fuglehundklubbenes 
Forbund (FKF) og Valgkomiteen. 

✓ Wenche Charlotte Lagmo (ny) – Foreslått av Region Østfold 

 

Valgkomiteens innstilling: Tom Øystein Martinsen 

 

3 av 3 styremedlemmer for 2 år: 

✓ Øystein Eikeseth (ny) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, 

Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, 
Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold, Norsk 

Kooikerklubb, Norsk Collie Klubb, Norsk Lancashire Heeler klubb, Klubben for 

Bolognese of Coton de Tulear, Norsk Shih Tzu klubb, Norsk Miniatyrhund Klubb, 

Norsk Briard og Picard Klubb, Norsk Welsh Corgi Klubb, Podencoklubben, Norsk 

Grand Danois Klubb, Norsk Berner Sennenhund Klubb, Norsk Malteser klubb, 
Norsk Myndeklubb, Norsk Whippetklubb, Norsk Bulldog Klubb, Raseklubb for 

Dansk/svensk gårdshund, Norsk Buhundklubb, Norsk Lapphundklubb, Norsk 

Pomeranian Klubb, Norsk Schanuzer og Bouvier Klubb, Norsk Rhodesian 
Ridgeback klubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk Boxerklubb, Norsk Boston Terrier 

Klubb, Norsk Leonberger Klubb, Japansk Urhundklubb Norge, Norsk Tibetansk 
Terrier Klubb, Norsk Chinese Crested Klubb og Autoriserte Hundedommeres 

Forening og Valgkomiteen. 

✓ Linda Stensrud (Gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, 
Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, 

Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag, Østfold og 
Fuglehundklubbenes Forbund.   

✓ Dag Inge Bruflot (gjenvalg)- Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund. 
  

Valgkomiteens innstilling: Øystein Eikeseth, Linda Stensrud og Dag Inge Bruflot. 
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2 varamedlemmer for 1 år: 

✓ Bente Liberg (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, 

Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, 

Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag, Østfold og 

Fuglehundklubbenes Forbund. 

✓ Geir Ottesen (gjenvalg) Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, 
Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, 

Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag, Østfold og 

Fuglehundklubbenes Forbund. 

 

Valgkomiteens innstilling: Bente Liberg og Geir Ottesen. 

 

 

 

 

KONTROLLKOMITEEN: 

 

Medlem for 2 år: 

✓ Torunn Sørby (gjenvalg) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund. 
  

Valgkomiteens innstilling: Torunn Sørby. 

 

1 varamedlem for 1 år: 

✓ Knut Arild Flatner (gjenvalg) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund. 

 
Valgkomiteens innstilling: Knut Arild Flatner 

 

 

VALGKOMITEEN: 

 

1 medlem for 2 år: 

✓ Hans Einar Enoksen (gjenvalg)– Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund. 
✓ Aase Jakobsen (ny) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, 

Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland, 
Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold. 

 

Valgkomiteens innstilling: Hans Einar Enoksen.  

 

1 varamedlem for 1 år: 

✓ Aase Jakobsen (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, 

Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland, Telemark/Vestfold, 

Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold og Fuglehundklubbenes Forbund. 

Valgkomiteens innstilling: Aase Jakobsen 
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LOVKOMITEEN: 

Leder for 2 år: 

✓ Anne Cathrine Frøstrup (gjenvalg) - Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund. 

Valgkomiteens innstilling: Anne Cathrine Frøstrup

1 medlem for 2 år: 

✓ Haakon Rognså Arnesen (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs

regioner, Agder, Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland,
Oslo/Akershus, Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold

og Fuglehundklubbenes Forbund.

Valgkomiteens innstilling: Haakon Rognså Arnesen 

DOMSUTVALGET: 

Leder for 2 år: 

✓ Brit H. Mathisen (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner,
Agder, Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus,

Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold og
Fuglehundklubbenes Forbund.

Valgkomiteens innstilling: Brit H. Mathiesen 

Medlem for 2 år: 

✓ Bjørg Andreassen (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, 
Agder, Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/

Akershus, Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag, 
Østfold og Fuglehundklubbenes Forbund.

✓ Ola Idar Løkken (gjenvalg) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund.

✓ Anette Jahr (gjenvalg) -  Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund.

Valgkomiteens innstilling: Bjørg Andreassen, Ola Idar Løkken og Anette Jahr. 

2 varamedlemmer for 1 år: 

✓ Haakon Fredrik Borgen (gjenvalg) – Foreslått av Fuglehundklubbenes

Forbund.
✓ Patrick Oware (gjenvalg) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner Agder, Buskerud,

Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland,

Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag, Østfold og Fuglehundklubbenes Forbund.. 

Valgkomiteens innstilling: Haakon Fredrik Borgen og Patrick Oware 
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ANKEUTVALGET: 

Leder for 2 år:  

✓ Gro Tallerås (gjenvalg) - Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund. 

2 medlemmer for 2 år: 

✓ Kine Stjern – (gjenvalg) - Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund 

✓ Harald Bruflot (gjenvalg) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund 

 

Valgkomiteens innstilling: Harald Bruflot og Kine Stjern 

 

2 varamedlem for 1 år: 

✓ Nina Skjelbred (gjenvalg) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund 

✓ Vidar Grundetjern (gjenvalg) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund 

 
Valgkomiteens innstilling: Nina Skjelbred og Vidar Grundetjern 

 

 

Årsrapport fra NKKs Valgkomite  
 

Valgkomiteen har bestått av: 
  
Marianne Holmli, Leder 
  
Hans Einar Enoksen, Medlem 
  
Roger Åsheim, Medlem 
  
Aase Jakobsen: Vara 
 
Valgkomiteen har i perioden etter RS-21 hatt løpende dialog både på Teams og mail.  Vi har 
ikke hatt noen fysiske møter. 
  
Vi har vært i kontakt med alle kandidater som var på valg, og alle har takket ja til gjenvalg 
unntatt 2 kandidater. 
Det er viktig at det blir kontinuitet i styrer og komiteer, spesielt da der har vært en del 
utfordringer for NKK. 
Viseordfører stiller ikke til gjenvalg og valgkomiteen besluttet å sende ut til 
Forbund/Raseklubber mulighet til å forslå kandidater som viseordfører 
  
  
Vår innstilling er enstemmig. 
Marianne Holmli - Leder 
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