
Undertegnende medlemmer ønsker følgende sak fremmet på NMHK sin Generalforsamling 

2019: 

 

Bakgrunn for forslaget/saksfremstilling: 

 

NMHK er ovenfor NKK ansvarlig for raseforvaltningen av de raser som ligger under NMHK. 

Hovedstyret i NMHK vil ikke kunne ha tilstrekkelig kompetanse til å avgjøre 

forvaltningspørsmål for samtlige 15 raser som klubben forvalter, og vil således være 

avhengig av å støtte seg på raserepresentanten for angjeldende rase og det raseutvalg 

denne til enhver tid måtte oppnevne. 

Pr. i dag oppnevnes raserepresentanter av HS i NMHK og representantene oppnevner selv 

sin vara og sitt raseutvalg. Det er også opp til raserepresentanten selv å avgjøre hvorvidt 

denne ønsker et raseutvalg. 

Dette er en svært uheldig situasjon, da HS sitt valg av raserepresentant ikke nødvendigvis 

sikrer en raserepresentant og et raseutvalg som representerer majoriteten av medlemmene 

og oppdretterne i rasen sitt syn og kompetanse. 

Raseforvaltningen blir således en administrativ funksjon og totalt unntatt enhver form for 

demokratisk styring og kontroll for medlemmene i angjeldende rase. 

Dette har vært påtagelig i rasegruppen for RTB, der det gjentatte ganger har vært oppfordret 

til å avholde valg ved raseårsmøtene, men ikke blitt etterkommet. 

Andre rasegrupper i NMHK, som f.eks. Griffonrasene ser ut til å ha en god demokratisk 

styring med valg av raserepresentant, vara og utvalgsmedlemmer på raseårsmøtet. 

 

På bakgrunn av den ovenstående saksfremstilling foreslås det at Generalforsamlingen 2019 

fatter følgende vedtak: 

 

 

"Generalforsamlingen pålegger samtlige rasegrupper som ikke har en demokratisk modell 

for valg av raserepresentant og utvalg å innføre dette samt å avholde slike valg ved første 

raseårsmøte. 

 



 

Denne saken fremmes av følgende medlemmer i NMHK og oppdrettere av Russisk Tsvetnaya 

Bolonka: 

 

Ole Nøtnes    Kennel Wyn Wendel 

Siv Jensen    Kennel Shorosho 

Benedicte Reksten Askevold   Kennel Shorosho 

Kristin Andersen Slottet   Kennel Nittini 

Ingunn Gjerde Lindholm Nilssen Kennel Urtehagens 

Oddlaug Nilssen   Kennel Urtehagens 

Elin Nårstad    Kennel Bolonka Norwezhkaya 

Oddny Dahl    Kennel Ravruska 

Hilde Hannevig Årland  Kennel Von Hannevig 

Bente Johansen   Kennel Chiruska 

Hilde Reime 


