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REFERAT 

Hovedstyremøte nr. 5/17 

onsdag 21. juni 2017, kl. 17.00 

Radisson Blu Airport hotel, Gardermoen 

Tilstede: Leder   Tom Øystein Martinsen 
Nestleder  Dag Skarpodde 
Styremedlemmer Petter Elvestad 

     Jørn Presterudstuen 
     Marianne Holmli (t.o.m sak 79) 
     Jan Helge Nordby (t.o.m sak 78) 
     Anne Mette Sletthaug (t.o.m. sak 89) 
     Wenche Skogli 
     Kim Bellamy 
 
Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, Kristin W Prestrud samt Marianne Ono Njøten 
som referent.  
 

74 Referat fra Hovedstyremøte nr. 4/17 – avholdt 24. mai 2017 

 Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret. 

Til sak 53/17 tilføyes: Hovedstyret vedtok å utvikle en nasjonal rekrutteringskampanje/-

aktivitet. Ved slik nasjonal rekruttering skal nye medlemmer betale kr. 390 første år, hvorav 

kr. 190 er grunnkontingent til NKK og kr 200 skal overføres til klubben medlemmet knyttes 

opp til i etterkant av innmeldingen. Fra påfølgende år vil nasjonalt rekrutterte medlemmer bli 

fakturert faktisk kontingent på linje med andre medlemmer.  

75 Muntlig orientering fra adm.dir. 

 Informasjonen ble tatt til orientering. 

Hovedstyret vedtok at NKK vil si opp samarbeidsavtalen med Norges Jeger og Fiskerforening 

(NJFF) dersom NJFF ikke kan imøtekomme kravet om forhøyet aktivitetsavgift for prøver og 

utstillinger i regi av NJFFs avdelinger mv.  

Hovedstyret ble orientert om status i utvalget oppnevnt for å se på økonomisk støtte til 

dommerutdanning, landslag mv. Hovedstyret vedtok at utvalgets arbeid så langt sendes på 

høring. Høringsfrist settes til 1.9.17. 

Hovedstyret fastholder sitt vedtak i hovedstyremøte 10/2016 om å sette ned IT avgiften til 

2,5 %. Hovedbegrunnelsen for dette er en ambisjon om at de fleste klubber og forbund skal 

gå over til elektronisk aktivitetspåmelding via den elektroniske påmeldingsløsningen i 

DogWeb Arra i NKK.  

Hovedstyret har registrert en betydelig motstand mot innføring av gebyr på registrering av 

championattitler mv. fra 1. juli 2017. Hovedstyret vedtok etter en totalvurdering at dette 

gebyret ikke innføres som tidligere vedtatt.  Hovedstyret forutsetter imidlertid at den 

generelle pris og kostnadsveksten da kompenseres gjennom andre inntektskilder og økning i 

grunnkontingenten. For inneværende år vil resultatet svekkes med ca kr 400.000 som følge 

av denne endringen. 
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Hvis dette skulle vise seg vanskelig å gjennomføre, vil man igjen kunne bli nødt til å gjøre en 

ny vurdering av disse gebyrene.  Hovedstyret ber administrasjonen igangsette et arbeid med 

å overføre leieavtalen inkl. ansvar for betaling for jaktprøveterrenget på Hjerkinn/Kongsvold 

fra NKK til FKF. Dette er en lang og tradisjonsrik avtale fra så langt tilbake som 1947. Det er 

således gammel tradisjon og historiske årsaker til at det er NKK som har betalt leien på 

Kongsvoll så langt. Hovedstyret er av den oppfatning at tiden nå er moden for at avtalen med 

leiebetaling overføres til FKF i sin helhet. Hovedstyret ber om å bli orientert når dette er 

gjennomført. 

76 Resultat, balanse og likviditet pr 31. mai 2017 

 Resultat, balanse og likviditet pr 31. mai 2017 ble tatt til orientering 

77 Hovedstyrets handlingsplan 

 Status i arbeidet i forhold til handlingsplanen ble gjennomgått og tatt til orientering. 

78 Hovedstyrets handlingsplan – Organisering av utstillinger  

                Hovedstyret diskuterte mottatte tilbakemeldinger og innspill fremlagt av administrasjonen. 

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra utstillere, dommere og særkomiteen for utstilling, ser 
Hovedstyret at det er nødvendig å gjøre tiltak for å heve kvaliteten og profesjonaliteten i 
gjennomføringen av internasjonale og nasjonale utstillinger. Det er nødvendig med en 
systematisk kvalitetssikring for å sikre at alle arrangementer i fremtiden skal holde en 
tilfredsstillende og jevn standard over tid. 

Med bakgrunn i dette vedtok Hovedstyret følgende aktiviteter: 

·         Hovedstyret vedtok å utvide administrasjonens ressurser med 1 årsverk for å 
styrke arbeidet med gjennomføring av NKKs utstillinger. 
·         Hovedstyret vedtok videre at regionenes utstillinger tilbakeføres og arrangeres 
av NKK sentralt fra og med 1. januar 2018. 
·         Hovedstyret ber om at Særkomiteen for utstilling etablere en ressursgruppe 
som skal bistå i arbeidet med å heve kvaliteten på NKKs utstillinger. Særkomiteen 
utarbeider mandat for ressursgruppa og utpeker gruppas medlemmer. Hovedstyret 
ber i denne saken særskilt om å bli orientert om mandatet og ressursgruppas 
sammensetning. 

 

79 Helsearbeid og raseansvar  

Det foreligger en økende mengde vitenskapelig dokumentasjon på helsetilstand og genetisk 

situasjon hos mange raser. For å ivareta ansvarlig hundeavl og organisasjonens omdømme, 

vedtok Hovedstyret at administrasjonen utreder situasjonen hos de ulike rasene der det 

finnes forskningsdata og andre pålitelige kilder. Opplysningene som kommer fram vil være et 

supplement til RAS og danne grunnlag for konkrete faglige anbefalinger, og tiltak for å sikre 

hundenes helse.  

 Det har i flere år vært arbeidet med situasjonen for rasen Cavalier King Charles Spaniel. 

 Basert på tilgjengelige forskningsdata er rådet fra våre faglige miljøer at det som vil gi størst 

 avlsfremgang vil være å igangsette et krysningsprosjekt for rasen. Hovedstyret vedtok at NKK 

 skal henvende seg til FCI og rasens hjemland vedr. helsestatus på Cavalier, og be om deres 
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 syn på om situasjonen for rasen nå er slik at det kun er et krysningsprosjekt som vil gi den 

 helt nødvendige avlsfremgangen. Den skriftlige henvendelsen bør utarbeides i  samforståelse 

 med raseklubben og skal sendes ila juni 2017. 

 Parallelt settes det i gang en prosess i samarbeid med raseklubben. 

 

80 HD – oppfølgingssak fra forrige Hovedstyremøte  

 Hovedstyret vedtok med bakgrunn i administrasjonens innspill, å gå videre med etableringen 

 av prosjektet og sende invitasjoner til de aktuelle rasemiljøene med oppfordring om innspill 

 til kandidater og deretter oppstart så snart som mulig etter HD-seminaret 29. august 2017.  

 Det ble også gitt klare innspill om viktigheten av å markedsføre og forsøke å få en bred 

 deltakelse på seminaret gjennom aktive tiltak.  

81 Oppfølging av sak 148/16 - Sentral registrering av alvorlig og antatt arvelig sykdom som har 

betydelig negativ effekt på hundens livskvalitet og/eller nødvendiggjør livsvarig 

medisinering eller operasjon 

Hovedstyret vedtok å innføre et system for sentral registrering av kliniske diagnoser, som et 

supplement til de tradisjonelle screeningundersøkelsene. Kriterier for innrapportering av, 

både kjente og nye sykdommer, er at sykdommen har betydelig negativ effekt på hundens 

livskvalitet og/eller nødvendiggjør livsvarig medisinering eller operasjon, samt at diagnosen 

er sikker og man antar at sykdommen er arvelig betinget. Hovedstyret forutsetter at 

administrasjonen utarbeider et system slik det er skissert i notatet. Det er positivt om 

registeret samordnes med det allerede planlagte dødsårsaksregisteret. Hovedstyret 

forutsetter videre at ordningen evalueres etter 2-3 års bruk. Hovedstyret er også positive til 

at helseavdelingen ved gjennomføring av ordningen om sentral registrering, legger til grunn 

følgende retningslinjer: 

 «Retningslinjer for innrapportering av alvorlig og antatt arvelig sykdom som har betydelig 

negativ effekt på hundens livskvalitet og/eller nødvendiggjør livsvarig medisinering eller 

operasjon.  

Kriterier for at en diagnose skal kunne registreres:  

• Sykdommen skal enten ha betydelig negativ effekt på hundens livskvalitet, eller føre til at 

livsvarig medisinering eller operasjon er påtrengende nødvendig.   

• Diagnosen skal være sikker.  

• Diagnosen skal antas å være arvelig betinget, og andre mulige årsaker som infeksjon, skade, 

forgiftning, feilernæring eller dårlig stell skal være utelukket.   

Så lenge diagnosen tilfredsstiller overnevnte kriterier, kan alle diagnoser registreres hos alle 

raser. Det er kun veterinærer som kan melde inn diagnoser, og det er veterinæren som selv 

har behandlet hunden som skal melde inn. Ansvaret for å kun registrere diagnoser som 

tilfredsstiller overnevnte krav ligger hos behandlende veterinær.   
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Samtykke:   

Eier av hunden må samtykke til at diagnosen registreres og blir gjort offentlig tilgjengelig. 

Dersom andre enn eier (f.eks fôrvert) skriver under skjemaet, bekrefter vedkommende med 

sin signatur at eier har samtykket.   

Når eier først har gitt sitt samtykke til at en diagnose innrapporteres og publiseres, kan ikke 

dette samtykket trekkes tilbake på et senere tidspunkt. Ved et eventuelt eierskifte kan heller 

ikke ny eier velge å fjerne diagnoser som tidligere er registrert på hunden.   

Endring/fjerning av en diagnose:   

Behandlende veterinær kan endre eller fjerne egne diagnoser dersom sykdommen utvikler 

seg eller nye opplysninger medfører at den tidligere satte diagnosen ikke lenger er korrekt. 

Veterinæren kan ikke endre andre veterinærers diagnose, men kan legge til nye 

diagnoser/registreringer på samme hund.»     

82 Disiplinære reaksjoner ved brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett 

NKKs intensjon er at flest mulig valper skal registreres; dette for å unngå en økning av antall 

uregistrerte rasehunder i Norge. Ved brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett 

skal det som hovedregel reageres mot oppdretter av kullet, samt at tispa ilegges en 

avlskarantene når det er relevant. Dersom den foretatte paringen medfører økt risiko for 

sykdom hos valpene, skal de ilegges avlssperre ved registrering. Oppdrettere som bevisst 

eller ubevisst bryter NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett ilegges et gebyr på kr. 

15.000,-. Økt gebyr gjelder for parring/inseminering etter 01.08.2017. Ved andregangs brudd 

skal saken oversendes valgt disiplinært organ for behandling. Som hovedregel bør sanksjoner 

ramme oppdretter og ikke valpekjøper.  Slike sanksjoner kan være registreringsnekt for en 

periode som omfatter samtlige hunder i oppdretters eie på tidspunktet for bruddet, 

oppdretter selv og kennelnavn som oppdretter er hel/deleier i. Oppdretter ilegges også et 

saksbehandlingsgebyr. 

Retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknader samt for brudd på NKKs etiske 

grunnregler for avl og oppdrett, vedtatt av Hovedstyret 22.8.2012, oppheves. 

83 Revidert «Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub»  

 Saken utsettes. 

84 Nasjonal rekrutteringskampanje/-aktivitet – ref HS vedtak i sak 53/17 

I Hovedstyremøte nr 4/17, den 24. mai 2017 – sak 53 Administrerende direktør orienterer – 

besluttet Hovedstyret at administrasjonen kan utvikle en nasjonal rekrutteringskampanje/-

aktivitet. Det ble ved samme møte bestemt at ved slik nasjonal rekruttering, skal nye 

medlemmer betale kr 390 første år, hvorav kr 190 er grunnkontingent til NKK og kr 200 skal 

overføres til klubben medlemmet knyttes opp til i etterkant av innmeldingen. Fra påfølgende 

år vil nasjonalt rekrutterte medlemmer bli fakturert faktisk kontingent på lik linje med andre 

medlemmer. 
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85 Nytt prøveprogram jaktprøver for retrieverrasene 

Hovedstyret vedtok delprosjekt 07 «Prøveprogram for jaktprøve for retrievere» i tråd med 

fremlagte planer for delprosjektene datert 12.06.2017. Nytt moderne grensesnitt er 

gjenbrukbart for andre prøvetyper senere. Maksimal investeringsramme for delprosjektet er 

kr 350 000,-. 

 

86 Nytt prøveprogram for harehundrasene 

Hovedstyret vedtok delprosjekt 08 «Harehundprøve-program» i tråd med fremlagte planer 

for delprosjektene datert 12.06.2017. Nytt moderne grensesnitt er gjenbrukbart for andre 

prøvetyper senere. Maksimal investeringsramme for delprosjektet er kr 250 000,-. 

87 Søknad om medlemskap fra Tromsø Agilityklubb 

Hovedstyret vedtok å godkjenne søknaden fra Tromsø Agiltyklubb, under forutsetning av at 

lovene kan godkjennes av Hovedstyret.  

88 Søknad om opptak av nye raser i Klubben for Gårds- og Fjellhunder 

Hovedstyret vedtok å innvilge søknad fra Klubben for Gårds- og Fjellhunder om opptak av 

rasen «Maremma». 

89 Godkjenning av klubblover for: 

- Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb 

- Norsk Freestyleforening  

 

Hovedstyret godkjente klubblovene uten kommentarer. 

90 Blodhundklubben 

 Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

91 Revidert mandat for Komite for hedersbevisninger, samt reviderte retningslinjer for Sølv og 

Gullmerket og Oppdretterpris 

 Hovedstyret vedtok endret mandat for Komite for hedersbevisninger, og endret statutter for 

Oppdretterpris, Sølv- og Gullmerke. 

92 Berammelse av møtedatoer for andre halvår 

 Møte nr. 6/17: Tirsdag 29. august 2017 (heldagsmøte) 

 Møte nr. 7/17: Tirsdag 19. september 2017  

 Møte nr. 8/17: Torsdag 19. oktober 2017 

 Møte nr. 9/17: Fredag 03. november 2017 

 Møte nr.10/17: Onsdag 13. desember 2017 
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Møtet hevet: Kl. 22.30 

Kommende Hovedstyremøte andre halvår 2017 berammet til:  

29.august, 19.september, 19.oktober, 03.nobember, 13.desember. 

 

 

Tom Øystein Martinsen 

 

 

Jørn Presterudstuen                                                                            Jan Helge Nordby                                           

 

  

Dag Skarpodde 

 

 

                                                  

          

 Anne Mette Sletthaug                            Marianne Holmli                                         Wenche Skogli 

 

 

 

 

                   Kim Bellamy                                   Petter Elvestad 

 


