
Norsk Pinscherklubb

Referat
Referent: Tor Magnus Fjetland                                                                     Møtedato: 09.10.2014

Tilstede:                                                                                                             Forfall:
Ane Bråten                                                                                                                             Ingunn Axelsen
Ida Thorvaldsen                                                                                                           Anne C. Andersen
Nina Glommen
Tor M. Fjetland 
Line Brenna
Gry Hernandez Valhaug
Tor A. Jacobsen

Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/tidsfrist
1. Åpning av møte ved leder
2. Gjennomgang innkallingen til NKK's 53. ordinære RS, ta stilling til 

innkomne saker (Sakene er satt opp med samme nummer som på 
innkallingen fra NKK)

3. -
4. -
5. a) forslag fra Norske Dachshundklubbers Forbund, Norsk Boxerklubb, 

Norsk Greyhound klubb og Irsk Ulvehundklubb, Norge, NKK-region 
Nordland og Trøndelag; «Endre vedtak fra RS 2013 om fjerning av stor 
cert.

Et enstemmig styre støtter her HS  sin 
innstilling

b) Fuglehundklubbens Forbund, heretter forkortet til FKF senere i 
referatet; «Nedleggelse av hundesport»

Et enstemming styre stiller seg her 
negativ til HS sin innstilling

c) Forslag fra FKF; NKK's adm.ansatte som utstillingsarrangører. FKF 
ønsker at adm.ansatte i NKK så snart som mulig og senest ila. 2017 skal 
avslutte sin aktivitet knyttet til å arrangere utstillinger og andre 
arrangementer.

Styret hadde ingen kommentar til 
forslaget. Avventes til selve RS hvor 
tilsendt representant vil oppdatere 
styret «live» fra møtet i forkant av 
stemme.

d) Forslag fra FKF; Utredning av NKK's FCI medlemskap. HS pålegges å 
utrede fordeler og ulemper med medlemskap i FCI. NKK virker å ha 
liten inflytelse hos FCI og vedtak i FCI er uten videre bindende også i 
Norge. Selv ikke ved større endringer har FKF klart å registrere at FCI 
sender saker på høring. Videre synes verken RS eller HS å være 
involvert i FCI saker eller FCI arbeid. NKK virker å ha dårlig kjenneskap 
til FCI regelverk m.m.

Alle i styret var for forslaget om at NKK 
må utrede sitt medlemskap i FCI.

e) Forslag fra NKK region Oslo/Akershus; Endring av lovenes § 4.3, 
pkt.3 – Godkjenne medlemmenes lover ihht lovmalen. 

Alle i styret var for forslaget.

f) Forslag fra NKK's hovedstyre; Oppfølging av vedtak i e.o. RS 24.04.14 
vedrørende IT-satsingen.

Dette forslaget var særdeles omfattende 
og det er mye økonomiske 
forutsetninger og strategier som må 
gjennomgås før styret kan ta standpunkt 
i saken. Styret stiller seg bak egen 
representant på kommende RS – hvor 
informasjonen på dette møtet 
sannsynligvis vil gjøre det enklere å 
danne seg et bilde av fremtidsutsiktene 
for IT-satsingen og  dets økonomiske 
utvikling / konsekvenser.



6 og 7 NKK's strategi- og HS handlingsplan Samme som i sak 5. Mye informasjon 
som må settes i sammenheng direkte på 
RS. Denne vil bli rapportert fortløpende 
til styret av representant, i forkant av 
stemme.

8 Forslag til økning av grunnkontigenten i NKK fra og med 01.01.2015 1 i styret var imot forslaget om sak 5 b) 
ble vedtatt.

9 Forslag til budsjett 2015 NPK's representant til RS danner seg et 
inntrykk av dette på selve møtet. Styret 
skal forsøkes å holdes oppdatert 
underveis i forkant av avstemming.

10 Valg Styret støtter innstillingen til 
valgkomiteen i NKK.

Annet/ 
eventuelt

1) Innkommet ønske fra et av medlemmene i NPK om å besette verv 
som distriktskontakt for Hedmark.

Sak settes opp på styrets side på 
facebook og tas videre der

2) Sak 5 a) og b) skal informeres om til alle medlemmer på facebook. 
Styret ønsker å høre medlemmers innstillinger til disse sakene av de 
som ønsker å engasjere seg i forbindelse med dem.

Ane setter opp eget innlegg for dette på 
klubbens side på Facebook når referatet 
er godkjent. Det må understrekes at alle 
innspill skal sendes inn til styret via e-
post og at kommentarer i innlegget blir 
slettet umiddelbart «da det vil være 
vanskelig og nærmest umulig for styret å 
følge med på alle innspill her...»


