REFERAT FRA STYREMØTER
FORBEREDELSER TIL NKK RS 2016
Skypemøter
Mandag 17. okt. 2016 kl 20.00 – 22.10
Torsdag 20. okt. 2016 kl 20.00 – 22.00
Tirsdag 25. okt. 2016 kl 20.00 – 22.00
Til stede:
Styremedlemmer:

Varamedlem:

Kjell Enberget, Elisabeth Kallevig, Hans Einar Enoksen,
Tore Paulshus. Nina N. Kjelsberg går inn som
styremedlem i Jørn-Tore Karlsens fravær.
Gry Eriksen

Fravær:

Styremedlem:

Jørn-Tore Karlsen

Referent:

Ellen B. Dobloug

Sak 112/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent.
Sak 113/16: Godkjenning av referat fra styremøte 11.10.2016
Vedtak: Godkjent
Sak 114/16: NKK RS 2016: Sak 5a-5m - Møte mandag 17. oktober:
 Gjennomgang av forslag til nye lover i NKK. (sak 5 a-e) Tore.
Det er styrets vurdering at det er gjort et grundig arbeide. Dette gjelder i
forhold til;
- Fremleggelse av et forslag som er tilpasset dagens situasjon.
- Hensynta innspill/kommentarer i høringsrunden på en forsvarlig måte.
- Begrense endringen til det som anses nødvendig/hensiktsmessig bla. ut fra
NKKs fremtidige organisasjonsform.
FKFs innspill/kommentarer er i de vesentlige forhold hensyntatt. Styret
oppfatter at lovendringene er begrenset slik at hovedlinjene i dagens lov er
beholdt og at endringene er begrenset til der det er behov for presiseringer eller
endringer. Derfor støtter styret endringsforslaget. Styret mener videre at det bør
stemmes over lovforslaget som helhet – det er helheten som er forslagets styrke
og ved å stemme over hver paragraf risikerer man løsninger på enkeltområder
som ikke støtter den helhetlige løsning. På denne bakgrunn ble det fattet
følgende vedtak;
FKF styret støtter og anbefaler at lovforslaget vedtas. Dernest at det
stemmes for å stemme over loven som helhet og ikke den enkelte paragraf.
Dersom RS likevel vedtar å stemme over den enkelte paragraf vil
bestemmelsene i det fremlagte forslag støttes.
Det har pr. i dag ikke kommet inn noen kommentarer fra FKFs
medlemmer.
 Innsendte forslag fra FKF:
 Påmeldingsavgift utstillinger (sak 5 j) Hans.

NKK avviser FKF’s forslag. Adm. i NKK ønsket at FKF skulle trekke
en del saker av sine innsendte saker, da det var innmeldt mange saker til
NKK RS. FKF har gitt tilbakemelding at de ønsker at saken skal stå.
Saken henger sammen med elektroniske påmeldinger. Hans lager et
forslag til tekst til arbeidsplanen.
 Støtte til utdanning av jaktprøvedommere (sak 5 k) Kjell.
Det kommer til å bli brukt de samme argumenter som ble brukt under
FT i Drammen i juni 2016. Aktivitet med kvalitet skaper inntekter, og
for å lage kvalitet må vi ha gode jakthunddommere. Dette krever store
beløp for de utdannende klubber. Samme tall som ble brukt for FT vil
bli brukt under NKK HS.
 Elektronisk påmelding (sak 5 l) Hans.
Her blir det snakk om å hente penger. NKK har lagt avgift på 6,5% på
en elektronisk påmelding. Går det årlig 1,5 mill. til
vedlikeholdskostnader i løpet av et år slik NKK’s oversikt viser? NKK
har satt opp noen regnestykker som vi ikke helt begriper og som må
sjekkes ut. Tabeller og regnestykker som er satt opp er penger NKK
ikke får! Vi må jobbe for å få fjernet 6,5%-en. Vi må lage regnestykker
til begge de forslagene FKF har sendt inn. Hans lager en sak på dette
som kan settes inn i arbeidsplanen.
 Sammenfallende datoer for arrangementer (Sak 5 m) Nina.
Gjelder utstillinger som ikke kan avholdes på samme dato som NKKs
utstillinger. I ettertid har det i møte i NKK HS, sak 8/16, blitt vedtatt at
det er kun raseklubber som kan arrangere utstillinger for egen rase
samme helg som NKK’s utstillinger, med unntak av Dogs4All, for en
prøveperiode for 2018-2019. FKF vil opprettholde sitt forslag. Nina
lager en tekst som skal settes inn i arbeidsplanen.

Neste styremøte: Torsdag 20.10. kl. 20.00 på SKYPE.

Torsdag 20 okt. kl. 20.00 – 21.45
Til stede:
Styremedlemmer:

Fravær:

Styremedlemmer:
Varamedlem:

Kjell Enberget, Hans Einar Enoksen, Tore Paulshus.
Nina N. Kjelsberg går inn som styremedlem i Jørn-Tore
Karlsens fravær.
Jørn-Tore Karlsen og Elisabeth Kallevig.
Gry Eriksen

Sak 115/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent.
Sak 116/16: Godkjenning av referat fra styremøte 11.10.2016
Vedtak: Godkjent
Sak 117/16: Valg NKK RS
Styret gjennomgikk alle innstillinger til valg ved årets RS. De personer man var
litt usikre på, står åpne inntil videre. Det gjenstår fortsatt noe koordinering
med øvrige klubber og forbund innen jaktsektoren. Dette arbeidet vil ikke bli
sluttført før kvelden i forkant av RS. Styret vil være beslutningsdyktig ved årets
RS.
Vedtak: Endelig beslutning fattes kvelden før RS.

Sak 118/16: Hovedstyrets fullmakt til å endre FCI medlemskap
Med sin åpne kritikk har NKK bidratt til at det nå er endringer på gang i FCI.
En arbeidsgruppe ser på hundevelferd; forslag til endringer
stemmegivning/påvirkning og modernisering av FCIs lover.
NKKs administrasjon og NKK HS har gjort et imponerende arbeid, men det er
mye som gjenstår før FCI kan fungere optimalt. Det er derfor viktig at HS
fortsatt har fullmakt til å endre medlemskap i FCI, alternativt begjære uttreden
for å legge press på viljen til gode løsninger.
Det er et godt samarbeid i NKU (Nordisk Kennelunion). Viktig at disse
landene står samlet og at ikke et enkelt land trekker seg. Ønsket er et
velfungerende FCI.
Vedtak: FKF støtter at Hovedstyret beholder den fullmakt RS 2015
tildelte.
Sak 119/16: Fortsettelse behandling saker fra NKK RS: (Se arbeidsplanen for
utfyllende informasjon).
 5 g: Etablering av nordiske utstillinger.
Hans orienterte. Konklusjon: Støtter HS sin innstilling.
 5 h: Avvikle fullcertordningen.
Hans orienterte. Har tatt kontakt med RU for å innhente data fra 1995 – 2015.
Ved å gå flere år tilbake, gir det en naturlig forklaring på svingningene.
Vedtaket fra 2014 opprettholdes.
 5 i: 3 x CK som grunnlag for utstillingschampion.
Norden så er det denne ordningen. Forslaget kan støttes fra FKF sin side.
 5 j: Påmeldingsavgift utstillinger. Hans orienterte.
 5 k: Støtte til utdanning av jaktprøvedommere/aktivitetsavgift. Kjell
orienterte.
 5 l: Elektronisk påmelding. Hans orienterte. Hans lager forslag til vedtak.
Sendes Kjell.
 5 n: Utvalg for å endre obligatorisk lovmal for klubber. Støtter HS sin
innstilling.
 5 o: Mentaltester. Støtter HS sin innstilling.
 6. Hovedstyrets handlingsplan. Støtter HS sin innstilling.
 7 a: Forslag om økning av grunnkontingent. Støtter ikke forslaget.
Grunnkontingenten ble økt med kr 30,- i fjor fra kr 160,- til kr. 190,-.
 7 b: Budsjett 2017. Tore ser på dette og kommer tilbake i morgen. Det kan
være et par punkter som burde påpekes.
Neste styremøte: Tirsdag 25.10. kl. 20.00 på SKYPE: Kvalitetssikring arbeidsplan
Tirsdag 25 okt. kl. 20.00 – 21.30

Til stede:
Styremedlemmer:

Varamedlem:

Referent:

Ellen B. Dobloug

Kjell Enberget, Elisabeth Kallevig, Hans Einar Enoksen,
Tore Paulshus og Jørn-Tore Karlsen (forlot møte kl.
20.45 og Nina gikk inn som styremedlem.)
Gry Eriksen og Nina N. Kjelsberg

Sak 120/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent.
Sak 121/16: Kvalitetssikring arbeidsplan NKK RS 2016 – (Se arbeidsplanen for
utfyllende informasjon.
Arbeidsplanen er blitt oppdatert etter siste styremøte og utsendt
styremedlemmene. Styret gjennomgikk arbeidsplanen sak for sak og fattet
vedtak i henhold til referatet. Vedtak: Arbeidsplanen sendes ut til
medlemmene onsdag 26. oktober.
Referent:

Ellen B. Dobloug

