
Referat RS møte 2018 

 

Info ny adm dir med en liten presentasjon av Torbjørn Brenna.  

Bakgrunn fra forsvaret, PST, YS og sist Norsk journalistlag  

Hans styrker ifølge han selv var  

- Kompetanse bedrifter  

- Endringer og endringsprosesser  

- Struktur/ regnskap og økonomiske styrings prosesser  

 

Marianne Njøten informerer om NKK og fremtidsplaner stikkord blir 

- Øke inntekter – Nye inntekter/øke inntekter  

- Det skal lønne seg å være medlem  

- Nye medlemsfordeler 

 

De ga alle 10 min for en brainstorming rundt hvordan generere nye inntekter til klubb/NKK 

 

- Fuglehundklubbenes forbund   Mener dette blir for kort tid og ikke riktig fora 

 

- Norsk Lagotto klubb    Arrangere champions of champions  

Sette ut bevertning på NKK utstillinger 

Lavterskel tilbud i regi av klubben for å øke ant medlemmer 

 

- Norsk Whippetklubb   267 klubber som kan generere mer inntekter om de får hjelp 

Forenkle klubbadmin 

Yte mer service og hjelp til klubbene 

 

- Norsk Lapphundklubb   Øke klubbenes medlemsmasse 

 

- Norsk Japansk spisshundklubb NKK må hjelpe til med å skaffe hundeklubber steder å være  

hvor det er lagt til rette for hunder og hundesport. Slik som 

initiativet som ble gjort i Trondheim.  

 

- Norsk Puddelklubb   Refusjon for helseundersøkelser fra klubbene 

Økt markedsføring rundt gode saker ikke bare i negative 

 

- Norsk Polarhundklubb  Autogiro på medlemsavgiften, lettere å beholde medlemmer 

 

- NKK     Motto: Ingen kan gjøre alt men vi kan alle gjøre noe 

Julegave medlemskap 

Søke støtte for studier via Studieforbundet Natur og miljø 

Prosjekt støtte for eksempel «hund til nytte og glede for folket» 

2 rasehundklubber og 2 hundeklubber samarbeid i Oslo  

 

Ny avtale med ID reg  

Tidligere har denne blitt driftet og supportert av NKK, avtale ble sagt opp i 2016 med utløp 01.04.2019 

NKK forsøkte å lage et eget system men istedenfor å ha to konkurrerende systemer har de nå kommet til 

en enighet med ID reg om en ny avtale med bedre betingelser fra 01.04.2019. Dette har en minimum 

inntjening på 7 millioner til NKK, tilgang til diagnoseregister på arvelig sykdommer og med en 

intensjonsavtale om fremtidige DNA tjenester. 

 

Året som har gått  

NKK har flyttet inn i nye lokaler som gir 800 000.- lavere husleie, gode ankomst og parkeringsmuligheter. 

Gode møtelokaler som klubbene kan låne men det må være personal på arbeid eller tilstede i lokalet. 

 

Informerer litt om regnskap og it-investeringer, oppfordrer til kontakt med klubbenes BIT representant for å 

komme med forslag.  



Jobbet med å påvirke politiske kanaler for viktige saker i regjeringens handlingsplan 2019. 

Ny medlemsfordel – Esso Mastercard med 50 øre pr liter og med 50% refusjon av grunnkontingent hos 

NKK 

Dogs4all 2018 påmeldt 6301 hunder til nordisk utstilling og 7264 norsk vinner.  

De har hatt en åpning som helsemedarbeider men denne er nå besatt fra 19.11.2018  

Arbeidet de har gjort mot FCI får mer åpenhet i FCI har endelig gitt resultater og er nå vedtatt på møtet i 

GA 2018. Arbeidet har ledet av NKU og har vedvart siden 2016.  

De har gjort endringer i NKK loven kap 7 ang punktet med delegering av oppgaver mellom DK og AU. 

 

Begynner med sakslisten for RS2018: 

- Godkjent innkallelse 

- Innlegg dommerforeningen om å velge ledere før de andre posisjonene i utvalgene. 

 

Konstituering 

- Punkt 1 Godkjent  

 

NKK’s Årsrapporter for 2017 

- Punkt 2 a Gjennomgang av hovedpunkter og godkjent – Årsrapporten 2017 

- Punkt 2 b Gjennomgang og godkjent – HS årsberetning 2017  

- Punkt 2 c Gjennomgått og godkjent – Regnskap med revisjonsberetning 2017 

- Punkt 2 d Godkjent – kontrollkomiteens erklæring 2017 

 

Rapporter 

- Punkt 3a Gjennomgått og godkjent – Lovkomiteens rapport 2017 

- Punkt 3b Gjennomgått og godkjent – Disiplinærkomiteens rapport 2017 

- Punkt 3c Gjennomgått og godkjent – Appellutvalgets rapport 2017  

 

Innkommende saker 

- Punkt 4a Utvikling av NKK som organisasjon – godtatt med ekstra punkt  

«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.» 

- Punkt 4b Vedtak RS 2017 Sak 5f antall stor cert – Vedtatt med ny ordlyd  

«RS vedtaket i sak 5f) 2017 endres slik at NKKs Hovedstyre igjen har fullmakt til å 

forvalte antall stor cert som kan tildeles på utstillinger i Norge hvert år.» 

- Punkt 4c Regnskap fra utstillinger – Vedtatt etter endring av ordlyd  

- Punkt 4d Lovmal for klubber og forbund – presisering og intensjonsdefinering.  

- Punkt 4e Modell for økonomisk støtte utdanning via NKK – Vedtatt med tilleggs punkt 

«Kr 10 pr deltakende hund på NKKs utstillinger (de utstillinger det ikke betales 

aktivitetsavgift for - nordiske og internasjonale) settes av til NKKs fond for 

eksteriørdommere.» 

- Punkt 4f NKKs lover §2-3 Aktivitetsavgift økning fra 10% til 12% - Vedtatt  

- Punkt 4g Endring i NKKs lover Kap 1 – ny §1-4 GDPR – Vedtatt 

- Punkt 4h NKKs lover §3-1 tidspunkt for RS møte – økt fleksibilitet – Vedtatt 

- Punkt 4i Endring av medlemskategori 43/42 Husstandsmedlemmer teller ikke med ved 

stemmegivning i RS møte – Vedtatt  

- Punkt 4j Æresmedlemskap uten grunnkontingent – presisert fra NKK – Trukket av innsender 

- Punkt 4k Endring i lovmalen for klubber §3-4 – valgfri endring - Vedtatt 

  

5. Hovedstyrets handlingsplan for 2019 – 2021  

Vedtatt -  

6. Budsjett 2019  

- Punkt 6a  Fastsette grunnkontingent 

  

Forslag til vedtak:  

Grunnkontingenten jf. NKKs lover § 2-3 første ledd holdes uendret for 2019.  

Grunnkontingenten indeksreguleres årlig med virkning fra 2021, med utgangspunkt i 

konsumprisindeks for 2020, avrundet opp til nærmeste krone. 



Vedtatt – Tror ikke flertallet skjønte at dette ville medføre en stigning i grunnbeløpet 

med 7-10 kr hvert eneste år fremover uten at de behøver å spørre RS om lov slik det 

er pr i dag.  

 

- Punkt 6b)   Budsjett 2019  

    Forslag til budsjett 2019 med justeringer vedtas. 

Vedtatt 

   

 

 

 

7. Valg 

 

Følgende tillitspersoner er valgt: 

 

Representantskapsmøtet:  Viseordfører for to år: Nils-Erik Haagenrud 

Hovedstyret:   Leder for to år: Jan Helge Nordby 

Nestleder for ett år:   Terje Lindstrøm 

Styremedlemmer for to år:  Jørn Presterudstuen, Jonna Vassbotn og Stepanka Horakova 

Styremedlem for ett år:  Wenche Skogli 

Varamedlemmer for ett år:  Erik Bostad og Gry Eikanger 

 

Kontrollkomiteen: 

Leder for ett år:   Line Orlund 

Medlem for to år:   Torunn Sørby 

Medlem for ett år:  Knut J Herland 

Varamedlem for 1 år:   Per Kr. Andersen 

 

 

Valgkomiteen: 

Medlem for to år:   Petter Elvestad 

Varamedlem for ett år:  Roger Åsheim 

 

Lovkomiteen: 

Leder for to år:   Jan Terje Bårseth 

Medlem for to år:   Anne Cathrine Frøstrup 

Varamedlem for ett år:  Kirsten Bjørnelykke 

 

Domsutvalget: 

Leder for to år:  Norunn Løkken Sundet 

Nestleder for ett år:   Tarja Aabø 

Medlemmer for to år:   Ole Idar Løkken og Per Arve Amundsen 

Medlem for ett år:   Helene Korvald 

Varamedlem for ett år:  Silje Bjarkøy 

Varamedlem for ett år:  Bjørg Andreassen 

 

Ankeutvalget: 

Leder for to år:   Anette Jahr 

Medlem for to år:  Brit H. Mathisen 

Medlem for ett år:   Harald Bruflot 

Varamedlem for ett år:  Nina Skjelbred 

 

Ønsker man å lese ting i litt mer detalj så kan man gå til denne siden: 

https://www.facebook.com/notes/norsk-kennel-klub-nkk/norsk-kennel-klubs-57-ordin%C3%A6re-

representantskapsm%C3%B8te/1942155862487773/ 

 


