
MANDAT 
FOR NORSK KENNEL KLUBS SUNNHETSUTVALG 

Vedtatt av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre 20.01.2016 
Oppdatert 19.03.18 ihht hovedstyrevedtak 27/15 

 
Sunnhetsutvalget (fagkomiteen) er NKKs rådgivende fagorgan innenfor fagområdet hundens 
helse og sunnhet, så vel den fysiske som den psykiske helsen hos hund. 

 
 
Utvalgets adresse 
Norsk Kennel Klub, Helse- og registreringsavdelingen, 
postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo 
e-post: sunnhetsutvalget@nkk.no 

 
Oppnevning 
Sunnhetsutvalget (SU) oppnevnes av NKKs Hovedstyre (HS), normalt for ett år av gangen. 
HS oppnevner SU på fritt grunnlag. 

 
SU skal sammensettes av personer med kompetanse innen veterinærmedisin, genetikk og 
praktisk kunnskap om avl og oppdrett. Komitéen består av 7 medlemmer, hvorav minimum tre 
skal være veterinærer og minimum en skal være genetiker. Et av medlemmene skal oppnevnes 
blant HS- medlemmene. 

 
NKKs ansatte veterinær(er)/ avlskonsulent(er) eller andre relevante fagpersoner er fast 
møtende i utvalget. Disse har ansvar for sekretariatet, inkludert saksforberedelse, føre 
protokoll, følge opp saker på bakgrunn av utvalgets vedtak samt eventuelle HS-vedtak, og 
ferdigstille årsrapport i samarbeid med utvalgets leder. 

 
Konstituering 
HS oppnevner SUs leder 
Sekretariatet legges til NKKs Helseavdeling 
SUvelger selv sin nestleder 

 
Sunnhetsutvalgets leder skal 
• Ha ansvar for at det blir innkalt til møter 
• Ha ansvar for at det utarbeides årsrapport 
• Ha ansvar for SUs arbeidsrutiner 

 
Hovedstyrerepresentantens  oppgaver 
• HS-representanten skal søke å sikre at SU treffer vedtak som er konsistente med politikken RS og 

HS vedtar for organisasjonen. 
• HS-representanten skal bidra til at HS er tydelige i sine eventuelle oppdrag til komiteen, og 

tilsvarende fra komite til HS. 
• HS-representanten har et særskilt ansvar for å medvirke til at SU fatter vedtak som er forenlig med 

NKKs til enhver tid økonomiske situasjon. 
 
Arbeidsområder/oppgaver 
• Utføre oppgaver pålagt av HS 
• Være rådgivende organ for HS i saker som gjelder hunders sunnhet og helse 
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• Behandle saker fra styret i medlemsklubber angående avl, helse og sunnhet hos den 
enkelte rase; utvalget behandler ikke saker fra enkeltmedlemmer eller saker som 
gjelder enkeltmedlemmer eller deres hund(er) 

• På eget initiativ behandle og forelegge relevante saker for HS 
 

Myndighet 
SU er innstillende/rådgivende for HS. 
I saker hvor HS har gitt SU beslutningsansvar, er HS ankeinstans. 

 
Samarbeid 
SU samarbeider med NKKs øvrige fagkomiteer i saker der dette er naturlig. 

 
Arbeidsrutiner 
Sunnhetsutvalget skal 
• Føre saksbehandlingsprotokoll 
• Holde eget arkiv 
• Rapportere saker fortløpende til HS 
• Fremlegge en årsrapport pr kalenderår 

 
Økonomisk godtgjørelse 
Medlemmene av NKKs Sunnhetsutvalg arbeider under følgende betingelser: 
• Det gis ikke møtehonorar 
• Nødvendige reiseutgifter dekkes etter regning; reise skal foregå på den for NKK 

billigste måte 
SU skal i forkant innhente godkjenning fra administrasjonen ved behov for møter/annet 
som påfører NKK kostnader. 

 
Taushetsplikt 
Fortrolige personopplysninger man blir kjent med som tillitsvalgt, skal ikke bringes videre 
til utenforstående, taushetserklæring undertegnes. 

 
Habilitet og beslutningsdyktighet 
Medlemmene plikter å vurdere sin egen habilitet ved behandlingen av saker. Reises det tvil 
om personens egen vurdering av habilitet skal dette avgjøres av utvalget. 
Komitéen består av 7 medlemmer, og er beslutningsdyktig når minst 5 av medlemmene 
deltar. Hvis det reises tvil om habilitet avgjøres dette av SU. Det vises også til informasjon 
knyttet til tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet (link) 

 
 
 

Jeg takker ja til vervet som medlem i komiteen og bekrefter at jeg har gjort meg kjent 
med innholdet i mandatet. 

 
 
 
 
 

sted/dato medlemmets underskrift 
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