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Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Svarbrev til noen områdeklubber
Lån NKK

Rendalen 27.04.2020
Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF

Saksnr.
FS.sak 41.20

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saksutredning:
På grunn av sakens hastverk var det innkalt til et møte på Teams for å behandle et svarbrev til
det mottatte brevet fra 13 klubber som hadde stilt spørsmål ved forbundsstyret behandling av
avlysningen av RS 2020. I tillegg var det nødvendig å få en rask behandling av økonomisk
hjelp til NKK.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Saksnr.
FS.sak 42.20

Sakstittel
Svarbrev til noen områdeklubber

Saksutredning:
Gjennomgang av utsendt forslag til svarbrev til områdeklubbene. Se også FS.Sak 36.20, behandlet telefonmøte 21.04.2020.
Vedtak:
Styreleder sender i henhold til forbundsstyrets vedtak i sak 36/20 svar på brevet av 7. april
2020 fra 13 områdeklubber.

Saksnr.
FS.sak 42.20

Sakstittel
Lån NKK

Saksutredning:

Lån NKK (forslag)
På grunn av den kritisk økonomiske situasjonen som Norsk Kennelklubb befinner seg i etter
Covid-13 pandemien er det sendt ut låneforespørsel til forbund og klubber som er organisert i
NKK. Etter en nøye vurdering av Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) egne
økonomiske forpliktelser med sin drift gjennom det kommende året har Forbundsstyret
kommet frem til at NEHK har økonomisk handlingsrom til å tilby et lån på kr. 600 000,- iht.
de betingelser som er gitt fra NKK (lånetaker).
Dersom NKK ikke blir tilført økonomisk midler vil de være insolvente innen midten av juni
måned. Det er derfor av svært stor betydning at hele Hundenorge stiller opp for å redde NKK.
I motsatt fall vil hundearbeidet i Norge bli satt mange 10-år tilbake. Dette vil ha store
konsekvenser for hundesport og hundeavl i lang tid fremover.
NKK faller mellom flere stoler når det gjelder de økonomiske stimuleringsmidlene som
myndighetene bidrar med. Det vil likevel bli jobbet aktivt i det politiske miljøet for at også
NKK skal kunne tilgodeses med hjelpemidler fra myndigheten.
Forbundsstyret vil med denne bakgrunn anmode Områdeklubbene om også å stille opp med
lån til NKK. Dette vil etter forbundsstyret vurdering være et lån som ikke vil kunne bli
risikosikret og klubbene må ta dette med i sin vurdering at et eventuelt lånetilsagn. Lånene fra
klubbene vil etter anmodning fra NKK organiseres igjennom Norske Elghundklubbers
Forbund. Eventuell lånesummer fra områdeklubber kommer i tillegg til det lånebeløp som
forbundsstyret ønsker å bevilge til NKK. Det totale lånebeløpet som er bevilget fra NEKF og
områdeklubben vil administreres felles av NEHK og det vil blir foretatt en samlet utbetaling
av lån etter det behovet som avdekkes i NKK. Områdeklubbene vil få de samme betingelser
som er gitt av NKK til NEHK.
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Vedtak:
Forbundsstyre anbefaler at det bevilges et lån til Norsk Kennelklubb på kr. 600.000,-fra
Norske Elghundklubbers forbund. Forslaget om lånebeløp og vilkår sendes områdeklubbene
for informasjon slik at eventuelle merknader og kommentarer fra klubbene kan hensyntas.

Dersom områdeklubbene selv ønsker å låne ut penger til NKK er det fra NKK bedt om at
dette organiseres gjennom Norske Elghundklubbers Forbund. Den tilsendte låneavtalen og
lånevilkårene som NKK bruker ovenfor forbundene benyttes også mellom områdeklubbene
og NEKF. Låneavtalen for områdeklubbene omformuleres så den tilpasses slik at eventuelle
lån kanaliseres gjennom NEKF.
Områdeklubbene tilskrives og informeres om forbundsstyrets behandling samt hvordan lån fra
områdeklubbene organiseres. Forbundsstyret anmoder områdeklubbene om å stille seg bak det
lånebeløpet som forbundsstyret ønsker å bevilge.

