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REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDERMOEN 

13.04.2010 kl. 19.00-20.30 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen , Kjell Enberget, Mette Marie Waaler,  Nils B. Skaar, Tor 

Steigedal. 

Forfall: Cato M. Jonassen og Petter Elvestad. 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 48/10: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

  Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 49/10: Godkjenning av møteprotokoll fra 23.03. 2010: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 50/10: NKK RS 2010 

  Alle saker ble gjennomgått punkt for punkt: 

 

1. Kontrollkomiteens rapport. 

Punktet om IT-person: Har ikke brukt egenkapitalen, men lønnsbudsjettet. 

Bør ha med dette som en kommentar på RS’et.  

 

2. Regnskapet fra hovedstyret. 

Det er for lite detaljert.  Det er et RS-vedtak fra 2007 hvor det er vedtatt at 

egenkapitalen ikke skal overstige 12 mill.  Er i dag på ca. 20 mill. 

 

3. Verdi og måldokument for 2010-2012. 

Ingen kommentar. 

 

4. Tiltaksplan for 2010-2012. 

Ingen kommentarer.  

 

5. Forslag om kompensasjon til HS-medlemmer ved dagmøter. 

Kr. 1.000,- for møter på dagtid. Det kan virke ekskluderende for de som 

sitter i hovedstyret og ikke kan møte på dagtid. Kan virke prinsipielt 

uheldig. FKFs styre er negativ til kompenasjon. 

 

6. Hovedstyrets budsjett for 2010. 

Ingen kommentar. 

 

7. Økning i grunnkontingenten. 

Vil øke grunnkontingenten med kr. 15,- pr. medlem. Har vært uforandret 

fra 2007. Vi sier nei til økning av grunnkontingenten, og må få en 

dokumentasjon for et så stort behov for økning av egenkapitalen før dette 

kan innvilges.  

 

8. Budsjett 2011. 
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Det er lagt frem to alternativer: 

Alt. 1 med økning i grunnkontingenten. 

Alt . 2 hvor økningen er utelatt. 

Vi sier nei til alt. 1, og går for alt. 2 men sier nei til de prinsipper som er 

lagt til grunn (reduksjon bidrag til helse, IT, dommerutdannelse m.m.).  Det 

er ingen grunn til å redusere noen av de foreslåtte områder, og dette må i 

tilfelle finansieres av egenkapitalen.  

 

9. Disiplinærkomiteens rapport. 

Ingen kommentar. 

 

10. Appellutvalgets rapport. 

Saksbehandlingstiden tar for lang tid  Det er angitt i mandatet at det skal 

være 6-8 uker. 

 

11. Forslag Irsksetterklubben vedr. enkeltmedlemmers uttalelser fra 

NKK. 

Blir det ingen enighet med NKK, fremmes saken på NKK RS med full 

støtte fra JD. 

 

12. Norsk Terrierklubb, opprettelse av nasjonalt hundesenter. 

HS har fremsatt et forslag om å utarbeide en utredning. Det kan bli svært 

vanskelig å etablere et nasjonalt anlegg for hundeaktiviteter, da de  

aktiviteter vi utfører er så vidt forskjellige. Dersom en utredning ikke 

medfører noen kostnader, så kan saken utredes.  

 

13. HS-forslag om Europavinnerutstilling 2015 

HS ber om tillatelse til å søke om en Europavinnerutstilling i 2015. Budsjett 

i + med 1 mill. Budsjetteringen er altfor grov. Det er bl.a. en post for 

diverse kostnader med kr. 500.000,-! Det bør stilles noen spørsmål ved 

budsjetteringen. 

 

14. Sør-Rogaland brukshundklubb, nedre aldersgrense på 18 år. 

Vi følger HS sin innstilling.  Viktig ikke å bryte med 15-års regelen for 

eventuelle støtteformål. 

 

15. Norsk Terrier klubb, utsettelse av vedtak av nye lover. 

Vi avviser forslaget. 

 

16. Forslag til nye lover for NKK. 

Vi godtar de nye lovene Vi ønsker imidlertid protokollført at vi også vedtar 

de kommentarer som følger lovene som ble sendt ut i den høringsrunden 

som gikk til alle klubbene og derfor ble grunnlag for godkjenning av 

lovene. 

 

17. Valg 

Valgkomiteen har fått forslag fra to klubber. 

Alle forslag fra valgkomiteen er godtatt. Det er i realiteten ikke noe valg, da 

man ikke har noen motkandidater. Iflg. NKKs lover, kan man ikke komme 

med benkeforslag på personer som ikke er forslått skriftlig innen fristen.  
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Pkt. 18 til 25 godtas. 

 

Pkt. 27 Revisors godtgjørelse for 2010 godtas.  

 

Det skal være et formøte samme dag som NKK RS 24.4. kl. 08.30 (NKK 

RS begynner kl. 10.00) på Thon Hotel Triaden, Lørenskog. FKF’s 

delegater vil få innkalling fra Marte til et formøte fredag kveld 23. april. 

 

 

 Neste styremøte: Telefonmøte tirsdag 11. mai kl. 1900 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


