Referat fra styremøte 24.11.2019
Innkalt: Alle
Til stede: Alle
1. Innkalling godkjent.
2. RS 2019. Sakspapirene kan ses i sin helhet på
https://www.nkk.no/getfile.php/1322196581570457859/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Representantskapsm%
C3%B8tet/Sakspapirer%20til%20NKKs%20representantskapsm%C3%B8te%2
02019.pdf
Sak 5 a Praktisering av fullcertordningen. Forslag til vedtak fra Norsk
Puddelklubb: Regelendringen (som ble endret av HS tidligere i år, se
nedenfor), reverseres og at fullcertordningen praktiseres slik den har blitt gjort
til dags dato – den beste hunden med CK som ikke er NUCH eller fullcertet får
certet.
Begrunnelse fra Norsk Puddelklubb: Hovedstyret vedtok på sitt møte 19. juni
2019 å endre praktiseringen av fullcertordningen til: «Endringen medfører at cert
tildeles den best plasserte hunden som ikke er norsk champion og den nest beste
plasserte hunden tildeles reservecert. Dersom hunden som er berettiget til å
motta certet er fullcertet, går certet videre til den som er berettiget til
reservecert. Dersom begge hundene er fullcertet vil det ikke bli utdelt cert eller
reservecert.
Bakgrunnen for Hovedstyrets vedtak er følgende hovedpunkter:
- Ny praktisering ivaretar NKKs formålsparagraf på en bedre måte
- Ny praksis harmoniserer med vedtak fattet på RS
- Ny praksis forenkler det praktiske arbeidet i ringen og gjør det lettere å forstå
Vi ser ikke at disse punktene gir et rett bilde og vil kommentere dette under.
Ny praksis harmoniserer med vedtak fattet på RS I protokoll fra Særkomite
Utstillings møte 28 mars 2019 henvises regelendringen til RS sak 5a (2014), 5h
(2016) 5b (2017).

Protokoll fra RS sak 5a 2014 ble det vedtatt:
1. Det åpnes for å benytte to generelle varianter, hvor det er et generelt krav om 3
cert på utstilling i Norge for 3 ulike dommere hvorav minst ett av de tre certene
må være tatt på NKK utstilling i regi av NKK eller raseklubb/forbund som har
storcert.
2. For raser med tilleggskrav mulighet for å velge bort storcert.
3. I tillegg innføring av generelle regler for fullcert.
4. Implementering av denne ordningen fastsettes til 01.01.2015
Protokoll fra RS sak 5h 2016 ble det foreslått at fullcertordningen skulle
reverseres.
Totalt stemmer avgitt: 76.781
For: 17.256
Mot: 59.525
Blank: 0
Forslaget falt. 12
Protokoll fra RS sak 5b 2017 ble det foreslått at fullcertordningen skulle
reverseres.
Totalt stemmer avgitt: 86.905
For: 15.010
Mot: 70.898
Blank: 997
Norsk Retrieverklubb fremmet følgende forslag til vedlegg: «Fullcertordningen
opprettholdes, men raseklubber/forbund kan søke særkomite for utstilling om
fritak fra ordningen.»
Totalt stemmer avgitt: 86.905
For: 53.935
Mot: 32.566
Blank: 404
Vedtak: Fullcertordningen opprettholdes, men raseklubber/forbund kan søke
særkomite for utstilling om fritak fra ordningen. NPK kan ikke se hvordan den

nye regelendringen harmoniserer med tidligere RS-vedtak, da fullcertordningen
er vedtatt med klart flertall i alle årene HS henviser til.

Vedtak: NBHK vil på RS gi sin støtte til puddelklubben.
3. Årsmøte 2020
Det er ytret ønske fra medlemmer om å avholde årsmøtet på Østlandet denne
gangen, og styret har forståelse for dette. Årsmøtet for 2020 legges derfor til
Letohallen 29.2.2020. Datoen bekjentgjøres i juleutgaven av medlemsbladet.

Neste møte: vil bli annonsert senere

