
MANDAT   

NKKs HD-prosjekt 

Vedtatt av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre 19.10.2017 

   

Hovedformålet med NKKs HD-prosjekt er å danne et bindeledd mellom NKK sentralt og 
klubber/forbund. Det er mye usikkerhet rundt HD-røntgen, -avlesning og –indeks, samt 
arvbarhet av HD og dermed HD-statusens plass i avlsarbeidet.  
  

 

Oppnevning  

Prosjektgruppa utgjøres av to ressurspersoner fra elghundmiljøet, to fra fuglehundmiljøet og 

to fra brukshundmiljøet, to fra NKKs administrasjon og minst én av NKKs HD-avlesere. 

Gruppa kan knytte til seg veterinærer eller andre fagpersoner etter deltakende 

representanters ønske.  

 

Prosjektgruppens leder skal  

• Ha ansvar for at det blir innkalt til møter  

• Ha ansvar for nødvendig rapportering til HS   

• Ha ansvar for arbeidsgruppens arbeidsrutiner  

  

Arbeidsområder/oppgaver  

Gruppen skal samle tilgjengelig informasjon om HD, forekomst av røntgenfunn, forekomst av 
kliniske problemer mm innenfor de ulike rasene. Videre skal gruppen samle oversikt over 
arvbarhetsstudier og annen relevant litteratur.  
 
Gruppen skal formidle bekymringer/utfordringer/problemstillinger fra de ulike miljøene inn 
til NKK sentralt, samt være ressurspersoner med tanke på HD ute i miljøene. Sakene som 
fremmes skal være av overordnet/generell karakter i hht gruppas oppgaver. Enkeltsaker 
behandles ikke.  
  
Myndighet  

Arbeidsgruppen er rådgivende for HS, og kompletterer således NKKs sunnhetsutvalg i HD-
spørsmål.  
 

Samarbeid  

Arbeidsgruppen samarbeider med NKKs øvrige fagkomiteer og andre fagmiljøer der dette er 
naturlig. Ved behov skal NKKs administrasjon være behjelpelig med nødvendige datauttrekk 
slik at prosjektgruppa får utført sine oppgaver.  
  

Arbeidsrutiner  

Arbeidsgruppen skal 

• Føre referat  

• Rapportere til HS  

 



Økonomisk godtgjørelse  

Medlemmene av NKKs HD-prosjektgruppe arbeider under følgende betingelser:  

 Det gis ikke møtehonorar  

 Nødvendige reiseutgifter dekkes etter regning; reise skal foregå på den for NKK 

billigste måte  

 Prosjektgruppa skal i forkant innhente godkjenning fra administrasjonen ved behov 

for møter/annet som påfører NKK kostnader.   

Taushetsplikt  

Fortrolige opplysninger man blir kjent med skal ikke bringes videre til utenforstående.  
  

Habilitet og beslutningsdyktighet  

Dersom et av medlemmene mener seg inhabil i en sak, skal denne fratre i den aktuelle 
saken.  Dersom det reises tvil om habilitet, avgjøres habilitetsspørsmålet av gruppen.  
 
Beslutninger avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.  
  

  


