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Protokoll 
HS-møte 14-22 

Tirsdag 06.12.2022, 13.00 
Møtet ble avholdt på Holmlia 

 

Til stede:  
 
Leder  Tom Øystein Martinsen  
Nestleder Nils-Erik Haagenrud 
Medlemmer  
  
  
  
  

Øystein Eikeseth 
Anniken Holtnæs  
Dag Inge Bruflot  
Tom Rune Lund  
Linda Stensrud  
Hilde Charlotte Solheim  
Renate Sjølie 
 
  
  
   

 Vararepresentanter  Geir Ottesen  
 
 

Forfall  Bente Liberg 
 

Fra administrasjonen  Hilde Engeland, Catharina Fridell og Cecilie Holgersen Nina 
Brogeland Laache deltok under behandling av sak 148/22 og 
166/22. Merete Røberg-Larsen som referent. 
 

 Øvrige  Agnes Beathe Steen Fosse. 
RS-ordfører Silje Kathrine Bjarkøy deltok (på Teams) under 
behandling av sak 145/22, 150/22 og 151/22. Christine Sonberg 
deltok under behandling av sak 150/22, 151/22 og 159/22  

 
 

140/22 Protokoll fra HS-møte nr. 12/22 og 13/22 
Vedtak:  
Protokollen fra møte nr.12/22 ble formelt godkjent av Hovedstyret. Protokoll fra møte 
nr.13/22 er pr dd. ikke formelt godkjent. 

  
141/22 Oppfølging fra forrige HS-møte 

Vedtak:  
Hovedstyret fulgte denne gangen ikke opp noen saker fra forrige HS-møte. 

 
142/22 Muntlig orientering fra administrasjonen om driften  
 

Hovedstyret ble orientert om at Nina B Laache har valgt å takke ja til en stilling utenfor NKK. 
Rekrutteringsprosessen etter Nina er påbegynt. 

  
 Hovedstyret ble orientert om at NKKs administrasjon har hatt dialog med FKF vedrørende 

saken om utsetting av fugl. Det er påbegynt en utredning hva man gjør fremover. 
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143/22 Resultat og balanse per oktober. 
 Vedtak:  
 Hovedstyret tok regnskapsstatus pr oktober til etterretning. 
 
 Bakgrunn: 
 Tentativt og uten videre kommentarer 
 
144/22 Orientering fra særkomiteene 
 Vedtak: 
 Anniken Holtnæs orienterte fra møte i NSU. Det er bekymring i utvalget over at Domsutvalget 
 gjentatte ganger kommer til andre konklusjoner enn NSU i disiplinærsaker.  
 Anniken Holtnæs ber om at det på hovedstyrets strategimøte primo 2023 settes på 
 dagsorden: 
 Definisjonsliste over sentrale begreper som brukes i NKKs saksbehandling og besluttende 
 organer.  
 NKK trenger en mal for saksbehandling, som presiserer hvordan faktum og sentrale begreper 
 skal håndteres. Anniken Holtnæs ber om å få en sak på å innføre gebyr på eierskifter på 
 medeierskap for vedtak i HS. 
  
 Hovedstyret tok videre informasjonen til orientering. Protokoller fra særkomiteene kan leses 
 på NKK.no. 

Bakgrunn:  
Hovedstyrerepresentantene fra særkomiteene orienterer. 

 
145/22 Orientering vedr NKKs 125 års jubileumsfeiring 

Vedtak:  
Hovedstyret ble orientert om komiteens vurderinger og status i arbeidet som har gjort i 
planlegging av hvordan året skal markeres.  
Det er pr dd planlagt markering rundt følgende arrangement: 
• 24.januar, markering av stiftelsesdagen, Sted: Holmlia 
• 22.april – bankettmiddag, Sted: Oslo 
• 8.-9.juli Trippelutstillingen Sted: Melsomvik 
• 18.-19. november NKKs RS  
• 25.-26. november, Vinnergalla og avslutning av jubileumsåret Sted: Melsomvik 

 
Det er drøftet hvordan markeringen kan løftes også gjennom NKKs mange ulike aktiviteter 
gjennom hele året.  

Det vil også sendes oppfordring til alle medlemsklubber/forbund om å benytte jubileumsåret 
til å synliggjøre det organiserte Hunde-Norges 125-års jubileum.  

              Administrasjonen fikk i oppdrag å komme med budsjett for de tilleggs aktiviteter som er 
nødvendige for å få til økt oppmerksomhet rundt åremålet. Hovedstyret behandler dette på 
sitt møte i januar. 
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146/22 Organisasjonsprosessen og dens medlemmer 
Vedtak:  
Hovedstyret vedtok å oppnevne Eivind Mjærum som leder, samt Hilde Charlotte som 
deltaker fra Hovedstyret. 
 
Bakgrunn 
Organisasjonsutviklingsgruppen mangler deltagere fra Hovedstyret. I mandat vedtatt i HS- 
sak 35/22 ble det vedtatt at deltagere fra Hovedstyret var Dag Inge Bruflot, Eivind Mjærum 
og Renate Sjøli. Eivind Mjærum har vært leder av gruppen.   
Renate Sjølie har bedt om avløsning fra sitt verv i organisasjonsprosessen. Hovedstyret   
aksepterte dette. 

 
147/22 Protokoll fra SU 2022-2 
 Vedtak:  
 Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  
 

Bakgrunn: 
NKKs Sunnhetsutvalg gjennomførte sitt møte 2022-2 den 27.10.2022. Protokollen med de 
viktigste saker legges frem til orientering for NKKs Hovedstyre. 

 
148/22  Arbeidet med forskrift om avl av hund og avlsprogram 

Vedtak:  
Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 
 
Bakgrunn  
Mattilsynet utvikler en forskrift om avl av hund. Dette skjer på oppdrag fra Landbruks- og 
matdepartementet (LMD). Forskriften skal fremme sunn avl og god velferd for hunder og 
hjemles i dyrevelferdsloven § 25. Avl av hund er ikke forskriftsregulert fra før.  
Mattilsynet sendte i juli i år et første utkast til forskriften til LMD. Til grunn for 
forskriftsforslaget ligger store deler av NKKs allerede eksisterende etiske retningslinjer, i 
tillegg til de svenske forskriftene og EUs retningslinjer.   
Norsk Kennel Klub har fulgt forskriftsarbeidet tett, og gjennom god dialog og møter med 
Mattilsynet, har vi spilt inn og fått gjennomslag for flere endringer.   
Mattilsynet skal etter planen sende et endelig forskriftsforslag til LMD før jul, og forskriften 
kan komme på høring allerede i første kvartal 2023. NKK skal inngi et omfattende høringssvar 
som vil påpeke eventuelle svakheter i forskriften som vi ikke har fått gehør for i det 
innledende arbeidet.  

149/22 Minutes fra NKU-møtet – til orientering 
 Vedtak:  

NKKs Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 
 
Bakgrunn: 
Hovedstyret forelegges protokoll fra NKU/AU-møtet 13.10.22 til orientering. Referatet finnes 
publisert på NKU sine nettsider. 
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150/22 Avklaring av møtedatoer for HS 2023  
Vedtak:  
Det er behov for å avstemme datoer. HS kommer tilbake til møteplan. 
 
Bakgrunn: 
Det er ønskelig at Hovedstyret vedtar tentativ plan for avholdelse av neste års 
hovedstyremøter, slik at datoene kan holdes av i god tid.  
Hovedstyret må også beramme møter med NKKs særkomiteer iht deres mandater pkt 3-6.  

 
 
151/22 Evaluering av RS 2022 

Vedtak:  
Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering og ber administrasjonen følge opp i forhold til 
neste RS. 
 
Bakgrunn: 
Den 03.11.22 ble det avholdt evalueringsmøte der HS leder, ordførerskap og 
administrasjonen deltok.  

 
152/22 Berammelse av RS 2023 /2024  

Vedtak:  
Hovedstyret berammet RS til følgende datoer: 
NKKs RS 2023: 18.-19.november 2023 
NKKs RS 2024: 15.-16. juni 2024 

Bakgrunn: 
Hovedstyret må beramme RS for 2023 og 2024 
 

153/22 Hovedstyrets handlingsplan etter RS 2022 
Vedtak:  
Hovedstyret vedtok at justeringene i handlingsplanen er i tråd med vedtak fra RS 2022 
 
Bakgrunn 
Hovedstyrets handlingsplan måtte justeres i tråd med vedtak av RS 2022. Administrasjonen 
har innarbeidet endringene og sendt HS utkast til handlingsplan i tråd med de innspill/ vedtak 
fattet på RS 2022.  

154/22 Oppnevning jmfr RS 2022 sak 9, medlem i domsutvalget for 2 år, varamedlem i 
Lovkomiteen for 1 år 
Vedtak:  
Hovedstyret vedtok å oppnevne Anne Mette Sletthaug som medlem i domsutvalget, for 
gjenværende 2 års periode frem til RS 2024. 
Hovedstyret vil oppnevne vara i Lovkomiteen i sitt neste hovedstyremøte, møte nr.1-23. 
 
Bakgrunn: 
Ved RS 2022, Under behandling av sak 9 valg, ble det orientert om at Bjørg Andreassen, 
innstilt av valgkomiteen som medlem til Domsutvalget for 2 år, hadde trukket sitt kandidatur. 
Valgkomiteen har, jfr protokolltilførsel fra RS, innstilt for Hovedstyret kandidat til dette 
vervet. Ved en inkurie fremkommer det ikke av protokoll fra RS 2022 at det er valgt 
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varamedlem i Lovkomiteen, og Hovedstyret bes om å formelt oppnevne kandidat også til 
dette vervet, dette etter dialog med valgkomiteen 

 
155/22 NKKs Forskningsfond  

Vedtak: 

• Hovedstyret vedtok å pålegge administrasjonen å etablere en plassering og forvaltning av 
midlene i NKKs forskningsfond som gir best mulig årlig avkastning, innenfor rammene av 
en akseptabel risikoprofil. Dette vil sikre mest mulig midler til formålet midlene i fondet 
er donert til og vil gi grunnlag for en årlig rapportering om verdiutvikling og avkastning i 
fondet 

• Hovedstyret vedtok at NKK synliggjør muligheten til å donere midler til NKKs 
forskningsfond på relevante arenaer, med mål om å øke fondets kapital til et nivå som 
kan gi årlig avkastning av en viss betydning, uten at man spiser av investert kapital. 

• Det bør etableres en side på NKKs nettsider med informasjon om fondet. Det er også på 
mellomlang sikt ønskelig å synliggjøre og markedsføre NKKs anbefalinger, posisjoner og 
annet arbeid med hundehelse.  

• Fondsstyret oppfordrer NKK til å bygge opp informasjon om finansieringsmuligheter og 
søkbare midler for forskning på hundehelseområdet, og med dette være en ressurs for 
forskere.  

• Hovedstyret besluttet å honorere eksternt oppnevnte medlemmer av fondsstyret for 
arbeidet, etter veterinærforeningens mal etter tilsvarende satser.  

• Under koronakrisen i 2020 reiste store deler av NKKs medlemmer og klubber, forbund og 
regioner seg og samlet sammen midler for å redde organisasjonen gjennom 
likviditetskrisen. Vi mottok donasjoner fra både klubber, forbund og regioner, samt 
private initiativ og enkeltpersoner. Dette var et viktig bidrag til å opprettholde et 
minimum av drift i perioden, og noe vi satte stor pris på. Når vi nå er over i en bedre 
økonomisk situasjon, ønsker NKKs Hovedstyre å avsette 500 000 av donasjonene til NKKs 
forskningsfond, for å bedre hundehelse og øke kunnskapen om hund, raseavl og 
hundehold. Dette vil styrke innsatsen til formålet og kompensere for den perioden ikke 
har vært utdelinger fra eller avkastning i fondet.  

• Sak fra SU: Styrking av NKKs forskningsfond – forslag til mulige løsninger. Hovedstyret ber 
administrasjonen få fram hvordan forslaget fra SU kan løses teknisk. 

• Hovedstyret ber også administrasjonen om å undersøke hvordan Forskningsfondet skal 
registreres og organiseres administrativt av hensyn til skattefradrag for bidrag og annet 
relevant regelverk som kan berøre fondets virksomhet.  

Bakgrunn: 
 NKKs forskningsfond har gjennomført styremøte med gjennomgang av statutter og 
 beholdning av kapital i fondet og planlegging av utlysning av midler. 

156/22 Endring av regler for registrering av hund punkt 6.8  
Vedtak:  
Hovedstyret vedtok at fra regler for registrering av hund punkt 6.8 fjernes følgende setning: 
«En hund med avlssperre kan ikke få utstedt export pedigree». Det vil si at den ikke kan selges 
utenfor Norden» 
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Bakgrunn: 
NKKs regler for registrering av hund samsvarer ikke med FCIs regelverk på dette punktet, som 
derfor ønskes fjernet 

 
 
157 /22  Registrering av utenlandske helseresultater i Dogweb 

Vedtak:  
Hovedstyret noterer seg økt etterspørsel fra klubber og forbund angående registrering av 
utenlandske helseresultater i DogWeb, og bemerker samtidig at det vil kreve en betydelig 
utredning for å kunne legge frem hvilke alternativer som finnes, og hva slags konsekvenser 
dette eventuelt vil medføre. Slik situasjonen står per i dag, er det for tidlig å avgjøre saken 
uten grundigere utredning. 
Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe fra Hovedstyret som blant annet skal se på IT-messige 
prioriteringer fremover, det er satt av et begrenset beløp til dette i budsjettet som ble 
vedtatt på RS, og det kommer en ny forskrift om avl på hund med tilhørende planlagte 
avlsprogrammer som i stor grad vil kunne påvirke hvordan vi er nødt til å kvalitetssikre 
helseresultatene våre i fremtiden. I tillegg ble det i SU-sak 25/22 vedtatt å anbefale HS å 
nedsette en arbeidsgruppe som blant annet skal se nærmere på kriteriene for å sikre at 
innsamlede data til bruk i avlsarbeid er kvalitetssikrede.  

 
Hovedstyret vedtok at det delegeres helse- og registreringsavdelingen å utrede muligheten 
for registrering av utenlandske helseresultater i Dogweb.  Hovedstyret får saken til 
behandling ila første kvartal 2023.  

 
Bakgrunn: 
Administrasjonen har i lengre tid mottatt spørsmål fra både medlemmer, raseklubber og 
forbund omkring registrering av utenlandske helseresultater i DogWeb. Høsten 2022 er det 
mottatt konkrete og skriftlige henvendelser fra Norsk Yorkshire Terrier Klubb (NYTK), Norsk 
Schnauzer Bouvier Klubb (NSBK) og Norske Elghundklubbers Forbund (NEF). 

 
158/22 Arbeidsgruppe for posisjonering av NKK i forbindelse med ID-merking og registrering 

Vedtak:  
Hovedstyret vedtok at det nedsettes en arbeidsgruppe som utreder og igangsetter de 
nødvendige tiltak for å posisjonere NKK i forbindelse med en eventuell konkurranseutsetting 
av ID-merking og registrering av hunder i en avlsorganisasjon. Arbeidsgruppens hovedformål 
er å være proaktiv mot offentlige myndigheter i påvirkningen av tilbudskriteriene for å sikre 
at innsamlede data er kvalitetssikrede og kan gjøres tilgjengelige for videre avlsarbeid for å 
sikre god hundehelse. 

 
Arbeidsgruppen skal bestå av minst ett HS-medlem, ett SU-medlem og en ansatt i 
administrasjonen. Hovedstyret vedtok å oppnevne Nils Erik Haagenrud fra Hovedstyret, Terje 
Lindstrøm fra SU og Laila Rødland fra administrasjonen. 
 
Bakgrunn: 

Landbruks- og matdepartementet ga i 2022 Mattilsynet oppdrag om å utarbeide to nye 
forskrifter om hund: Forskrift om identitetsmerking og registrering av hund og Forskrift om 
avl av hund. For NKK som avlsorganisasjon er det viktig å være proaktiv for å positivt påvirke 
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forhold organisasjonen vil bli underlagt i begge forskrifter. NKKs Sunnhetsutvalg tok initiativ 
til saken jf SU-vedtak 25/22 

 
 
 
159/22 Erfaringsrapport pilotgruppe media og kommunikasjon 2022 

Vedtak:  
Hovedstyret tok erfaringsrapporten til orientering. 
 
Bakgrunn 
I HS-sak 41/22 ble det under muntlig orientering informert om nedsettingen av en 
mediegruppe bestående av tillitsvalgte som skal jobbe for å styrke NKKs omdømme. I HS-sak 
57/22 ble det gitt en orientering for Hovedstyret, om arbeidet i pilotgruppen for medier, og 
hvorfor de ser behovet for en slik gruppe. 
Pilotgruppen leverer i orienteringssak en erfaringsrapport til Hovedstyret etter arbeidet som 
er gjort i hovedsak fra april til november 2022.  

 

160/22 Kommunikasjonsstrategi 
Vedtak:  
Hovedstyret tok ny kommunikasjonsstrategi til orientering. 
 
Bakgrunn: 
NKKs lover § 1-2 sier bl.a. at NKK skal ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, 
bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. Formålet søkes nådd 
gjennom at NKKs organer, klubber og forbund arbeider for formålet på sine områder. NKKs 
misjon inneholder at NKK skal være talerør for tilsluttede klubber og forbund i det offentlige 
rom. NKK skal arbeide for hund og hundeeiers plass i samfunnet, og at NKK skal arbeide for 
gode felles retningslinjer og løsninger der det er hensiktsmessig. NKKs vedtatte strategi 2023-
2024 har ett satsingsområde som direkte berører både punktene foran, og det å være en 
tydelig og ansvarlig samfunnsaktør med gode relasjoner til myndigheter og relevante aktører, 
med fokus på hundevelferd og helse. Hovedstyrets handlingsplan har ett hovedmål om et 
større og mer synlig NKK, og at tillitsvalgte og medlemmer i klubber, forbund og regioner skal 
benyttes som ressurs og involveres i arbeidet mot å nå målet.  
 

161/22 Delegering av raseforvaltningsansvar for FCI godkjent rase Continental Bulldog 
 Vedtak: 
 Hovedstyret vedtok å midlertidig delegere raseforvaltningsansvaret for rasen Continental 
 Bulldog til raseklubben Norsk Bulldog Klubb. Permanent raseforvaltning gis under 
 forutsetning om at Norsk bulldog klubbs årsmøte gir sin tilslutning, dersom årsmøtet ikke 
 godkjenner, frafaller fullmakten. 
  
 Bakgrunn: 
               I HS-sak 128/22 ble det vedtatt at det for rasen Continental bulldog i NKK skal åpnes opp 
 for registrering f.o.m. 01.01.2023 og at rasen kan delta på terminfestede arrangementer 
 f.o.m. 01.03.2023. Norsk Bulldog Klubb søkte NKK den 23.11.2022 om å få delegert 
 raseforvaltningsansvaret for rasen. 
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162/22 Innføring av ny FCI-godkjent rase: Cäo De Gado Transmontano («Transmontano Mastiff») 

Vedtak: 
Hovedstyret tar informasjonen til orientering, og ber NKKs Standardkomitè, NKKs 
Dommeutdanningskomitè, NKKs Sunnhetsutvalg og NKKs administrasjon om å utføre 
nødvendige tiltak for at rasen Cäo De Gado Transmontano («Transmontano Mastiff») kan 
registreres f.o.m. 01.03.2023 og delta på terminfestede aktiviteter f.o.m. 01.06.2023. 

 
Bakgrunn: 
Rasen Cäo De Gado Transmontano («Transmontano Mastiff») ble godkjent av FCI på 
«provisional basis» 26.02.2020. 
På bakgrunn av FCIs standing orders, skal NKK som FCI-medlem anerkjenne rasen.  

 
 
163/22 Innføring av ny FCI-godkjent rase: Gos Rater Valencià («Valencian Terrier») 

Vedtak: 
Hovedstyret tar informasjonen til orientering, og ber NKKs Standardkomitè, NKKs 
Dommeutdanningskomitè, NKKs Sunnhetsutvalg og NKKs administrasjon om å utføre 
nødvendige tiltak for at rasen Gos Rater Valencià («Valencian Terrier») kan registreres f.o.m. 
01.03.2023 og delta på terminfestede aktiviteter f.o.m. 01.06.2023. 

 
Bakgrunn: 
Rasen Gos Rater Valencià («Valencian terrier») ble godkjent av FCI på «provisional basis» 
21.06.2022. 
På bakgrunn av FCIs standing orders, skal NKK som FCI-medlem anerkjenne rasen.  
 

164/22 Innføring av ny FCI-godkjent rase: Rastreador Brasileiro (Brazilian Tracker) 
 Vedtak:  
 Hovedstyret tar informasjonen til orientering, og ber NKKs Standardkomitè, NKKs 
 Dommeutdanningskomitè, NKKs Sunnhetsutvalg og NKKs administrasjon om å utføre 
 nødvendige tiltak for at rasen Rastreador Brasileiro (Brasilian Tracker) kan registreres 
 f.o.m. 01.03.2023 og delta på terminfestede aktiviteter f.o.m. 01.06.2023. 
 

Bakgrunn: 
Rasen Rastreador Brasileiro («Brazilian Tracker») ble godkjent av FCI på «definitive basis» 
01.09.1967, men har ikke vært åpnet opp for registrering i NKK tidligere. 
På bakgrunn av FCIs standing orders, skal NKK som FCI-medlem anerkjenne rasen.  
 

165/22 Innføring av ny FCI-godkjent rase: Segugio Maremmano 
 Vedtak: 
 Hovedstyret tar informasjonen til orientering, og ber NKKs Standardkomitè, NKKs 
 Dommeutdanningskomitè, NKKs Sunnhetsutvalg og NKKs administrasjon om å utføre 
 nødvendige tiltak for at rasen Segugio Maremmano kan registreres f.o.m. 01.03.2023  og 
 delta på terminfestede aktiviteter f.o.m. 01.06.2023. 
 

Bakgrunn: 
Rasen Segugio Maremmano ble godkjent av FCI på «provisional basis» 01.03.2018. 
På bakgrunn av FCIs standing orders, skal NKK som FCI-medlem anerkjenne rasen.  
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166/22 Stambokføring av utvalgte F3 prosjekthunder fra Norsk Lundehund Klubbs 
krysningsprosjekt. 
Vedtak: 
Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 
 Bakgrunn: 

Med bakgrunn i sak 127/22 «Åpning av stambok for Norsk Lundehund», fra HS-møte 11-22, 
har Hovedstyret bedt administrasjonen om å utrede videre saksgang for innlemmelse av 
utvalgte F3 prosjekthunder.  
Bakgrunn for sak 127/22: Norsk Lundehund Klubb (NLK) vedtok på ekstraordinært årsmøte 
følgende: Årsmøtet ber NLK søke NKKs hovedstyre om å få åpne stamboka for norsk 
lundehund f.o.m 01.01.2023 for utvalgte krysningshunder fra og med 3. generasjon (F3) 
innenfor Norsk Lundehund klubbs krysningsprosjekt. Individene skal velges ut etter nærmere 
angitte krav, som angitt nedenfor (dvs. i saksdokumentet for møtet) 
Hovedstyret behandlet og fattet vedtak i saken per e-post. Klubben ble orientert om 
vedtaket mandag 26. september. 

167/22 NKKs tittelutstillinger – økt påmeldingsavgift 
Vedtak: 
Hovedstyret vedtok at saken oversendes NSU for uttalelsene før Hovedstyret tar saken 
tilbake til behandling. 
 
Bakgrunn:  
Arrangementer der deltagerne kan oppnå vinnertitler gir høyere kostnader. Det deles f.eks. 
ut ca dobbelt antall gratis rosetter til hunder som oppnår vinnertittel.  

 
168/22 Søknad fra NEKF – tildeling av N UCH basert på 3 x CK  

Vedtak: 
HS vedtok at saken oversendes NSU for behandling. 
 
Bakgrunn: Presisere – kun elg! 
NEKF søker NKK om endringer i kravet til Norsk Utstillingschampionat for gruppe 5 jagende 
spisshunder- (raser hvor Norske Elghundklubbers Forbund har raseforvaltningsansvar; 
Hälleforshund, Jämthund, Karelsk Bjørnhund, Russisk-Europeisk Laika, Øst-sibirsk Laika, 
Vestsibirsk Laika, Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Svensk hvit elghund). 

 
169/22 Avklaring på Hovedstyrets kompetanse til å delegere disiplinærsaker til særkomiteene 

Vedtak: 
Hovedstyret ber administrasjonen om å revidere samtlige særkomiteers mandater i henhold 
til Lovkomiteens tolkning om behandlingen av disiplinærsaker. Mandatene legges fram for HS 
til ny godkjenning i januar 23 
 
Bakgrunn: 
Hovedstyret har behov for å få en avklaring på omfanget av Hovedstyrets myndighet til å 
delegere disiplinærsaker etter NKKs lover kap 7. 
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170/22 Reviderte fellesbestemmelser for prøver 
Vedtak: 
Etter å ha blitt forelagt de reviderte fellesbestemmelsene, vurderer Hovedstyret at det er 
behov for å forenkle fellesbestemmelsene. Hovedstyret ber derfor administrasjonen i samråd 
med SHK og NJK komme med forslag på dette. 
 
Bakgrunn: 
Det ble klart at det ble nødvendig å revidere fellesbestemmelsene for prøver som følge av 
den nye konkurransedyrforskriften, og behovet for å plassere ansvaret som 
dyrevelferdskontrollør. Det er også behov for presiseringer knyttet til andre lovverk og 
forskrifter, som man nå har fått med i denne revideringen. 
Fellesbestemmelsene har vært på høring i organisasjonen, samt oversendt respektiv 
særkomité for innspill. 

 
171/22 klubblover til godkjenning 

Vedtak: 
NKKs Hovedstyre godkjenner følgende klubbers lover uten kommentar: 
-Norsk Chow Chow klubb 
-Norsk Bassetklub 
 
Bakgrunn: 

 Som følge av vedtakelsen av den nye lovmalen i november 2017 er medlemsklubbene 
forpliktet til å innta den nye lovmalen i sine klubblover. 

 

172/22 Eventuelt 

Dommere som har dømt i Russland og Hviterussland etter 24.februar 22 
 Hovedstyret vedtok at Dommere som har dømt i Russland og Hviterussland etter 24.februar 
 22, gis ikke anledning til å dømme utstillinger, prøver eller andre aktiviteter i NKK og NKKs 
 tilknyttede klubber, forbund og regioner.  

 Vedtaket gjelder med umiddelbar virkning.  

Forskningsprosjekter hos NMBU og NKK 
Hovedstyret ble kort orientert om at det er et stort antall forskningsprosjekter, som nå 
foregår hos NMBU.  

Frode Lingås informerte i et møte med hovedstyrets leder om flere forskningsprosjekter 
blant annet om at Norsk Gordonsetter Klub, Norsk Engelsksetterklubb har engasjert NMBU 
om et forskningsprosjekt for å sikre og bedre helsen på disse rasene. Forskningsprosjektene 
er flere og til dels mer omfattende enn tidligere.  

Lingås spilte inn at det bør vurderes om NKK skulle ha en ansatt som hadde sitt kontorsted 
hos NMBU. Dette vil kunne føre til bedre koordinering og samhandling mellom NMBU og 
NKK. 

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning. 
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Møtet ble avsluttet kl 18.40 

Neste møte er berammet til 10.januar 2023 

 
 

 

Tom Øystein Martinsen 
  

Nils-Erik Haagenrud       Øystein Eikeseth  
 
 
Linda Stensrud        Dag Inge Bruflot  
 
 
Hilde Charlotte Solheim       Anniken Holtnæs 
 
 
Tom Rune Lund        Renate Sjølie 
 
 
Geir Ottesen        
 


