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Styremøte NSK 
23. mai 2018 / SKYPE kl. 21:00 

 

 

Deltakere Eli-Anne Skaug, Mascha Meland, Stig Meier Berg, Torbjørn Nordby Sandvik, 

Anette Buind Nordby og Tommy Akre 

Meldt forfall  

Ikke møtt Tone Eng 

Referent Tommy Akre 

Møtestart 21.00 

Møteslutt 00:40 

 

 REFERAT Ansvar Frist 

Sak 39/2018 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

  

Sak 40/2018 Godkjenning av referat fra møte 15.04. 2018 

Vedtak: Godkjent 

  

Sak 41/2018 Referatsaker 

1. 29.04.18 - 4. og siste samling på instruktørkurset 
gjennomført på Stjørdal fra 27. – 29. april med  

Stig Meier Berg som instruktør. 

2. 20.04.18 – Spørreundersøkelsen – HØRING - 

«Norsk Kennel Klubs regelverk for hundesporten 
Smeller» ble lagt ut og kunngjort gjennom 

«SmellerNytt nr. 14. til NSKs medlemmer- med en 

høringsfrist på 1 mnd. - iht. til årsmøtets vedtak. 
Høringen purret i SmellerNytt nr. 15 av 02.05.18. 

3. 13.05.18 - NSKs lover oversendt NKK for 

godkjenning. «Mindre redaksjonelle feil» måtte 

endres iht. NKKs lovmal. Merknadene kan iflg. 
juristen i NKK endres «uten at neste års årsmøte 

behøver å behandle lovene på nytt». 

Vedtak: Tatt til etterretning 

  

Sak 30/2018 Konstituering av styret 

Vedtak 15.04.18 

De to forslagene til etiske retningslinjer forsøkes 
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slått sammen av Eli-Anne til neste møte. 

Habilitetsspørsmål bør legges til. De to forslagene 

til taushetserklæring forsøkes slått sammen av 

Torbjørn til neste møte.  

Saksopplysning 

Dokumentet «Generelle Saksbehandlingsregler for 

NKK (GS)» av 04.11.17. - §5 Taushetsplikt – gjelder 
også for «klubber og forbund». Dette betyr vel at vi 

ikke trenger å ha egne punkter om taushetsplikt i tillegg 

til §5. 

Vedtak:  

a) Etiske retningslinjer utsettes til neste 

styremøte.  

b) Taushetsplikt er dekket av paragraf 5 i 

NKK (GS) og et eget dokument for NSK 

for å dekke taushetsplikt frafaller. 

Sak 42/2018 HØRING – Norsk Kennel Klubs regler for 

hundesporten Smeller 

Gjennomgang av høringsresultater - pluss dokument om 

innspill - oversendt styret via Messenger 21.05.18. 

Vedtak: Resultatet fra høringen ble gjennomgått i sin 
helhet. Medlemmenes innspill ble diskutert og forslag 

til formuleringer og endringer av dokumentet ble ført 

inn i et separat arbeidsdokument.  

Anette Buind Nordby ble ansvarlig for å føre 

forslagene til endring inn i dokumentet «Norsk 

Kennel Klubs regler for hundesporten Smeller», 

som deretter sendes til NKK for godkjenning 

  

Sak 43/2018 Eventuelt 

Sak nr. 1 – Dato for neste styremøte. 

Vedtak:                             (21:00-22:30) 

  

 


