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Oppsummering fra Ledermøtet 14/8-2021 kl. 11.00 på Sanner Hotell, Hadeland 
 

 
Leder Arild Nygård ønsket deltakerne velkommen til Hadeland på årets Ledermøte. Deretter ble det 
foretatt et opprop, deltakeroversikt følger til slutt. 

Ledermøtet lørdag 14 august: 
11.00: Tema 1: Klubbadministrasjon og økonomi 
  Tema 2: Medlemsutvikling raseringene 
  Tema 3: Spørreundersøkelse Harehunden 
  Tema 4: Nettvett 
13.00:  Lunsj 
 
Det var ingen innkomne saker fra klubber og ringer til Ledermøtet. 

 

Tema 1: Klubbadministrasjon og økonomi v/Arild og Mette 

Klubbadministrasjon 
Først hadde NHKF en gjennomgang av funksjonene i medlemsadministrasjon, også om hva som er 
viktig at oppdateres og hvordan. E-postadressa til klubben må endres av NKK, klubbene er selv 
ansvarlig for å sende opplysningene til  it-hjelp@nkk.no for oppdatering. All e-post til klubben/ringen 
som sendes fra NKK sendes til denne e-postadressa som er oppgitt, siden distribusjonslistene til NKK 
oppdateres manuelt. 
Organisasjonsnummer, avholdt årsmøtedato og konto. nummer legges inn av den enkelte klubb/ring. 

Økonomi 
Svært få klubber og ringer søker om momskompensasjon. Søknaden sendes på eget skjema til NKK 
innen 1.juli hvert år, informasjon finner du her på NKKs hjemmeside: Støtteordninger/mva-refusjon - 
Norsk Kennel Klub (nkk.no).  
For å motta momskompensasjon må klubben/ringen ha organisasjonsnummer og være registrert i 
Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret, viktig at endringer styret sendes 
Brønnøysundregisteret for oppdatering. 
Utbetalingssummen som hver enkelt klubb/ring har mottatt i momskompensasjon tilsvarer langt på 
vei summen som mottas i kontingentinntekter til en klubb som har 50-100 kr som 
medlemskontingent. 

I forbindelse med Covid-pandemien har Lotteritilsynet opprettet krisepakker der det kan søkes om 
tilskudd for tapte inntekter og påløpte kostnader. Fremgangsmåten for søknad finnes på 
lotteritilsynets hjemmeside https://lottstift.no/koronavirus-informasjon/ 

På www.nkk.no under NKK Akademiet er det mange digitale kurs. Blant annet finnes det kurs som 
heter «Ny som tillitsvalgt», -et kurs som kan være opplysende også for dem som har litt fartstid? 
Kurset er tilpasset NKK organisasjonen.  
 
Link til kurset: Organisasjonskurs - Norsk Kennel Klub (nkk.no) 
 

mailto:it-hjelp@nkk.no
https://www.nkk.no/stotteordninger-mva-refusjon/category1095.html
https://www.nkk.no/stotteordninger-mva-refusjon/category1095.html
https://lottstift.no/koronavirus-informasjon/
https://www.nkk.no/organisasjonskurs/category1411.html
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Tema 2: Medlemsutvikling i raseringene tilsluttet NHKF v/Sjur 

Da NHKF for 4 år siden startet forhandlingene med NKK om raseringene skulle tilsluttes NHKF, ble det 
solgt inn at på sikt skulle størstedelen av raseringenes medlemmer også ha medlemskap i en 
harehundklubb. På daværende tidspunkt hadde alle ringene unntatt Haldenstøverklubben dette 
kravet i sine vedtekter, uten at dette kravet ble oppfylt. For at ringene skulle slippe kravet om 
grunnkontingent til NKK på sine medlemstyper, forutsatte NKK at innen rimelig tid skulle flesteparten 
av ringenes medlemmer også ha medlemskap i en lokal harehundklubb. 

Medlemslistene til ringene ble registrert i NKK-systemet i februar 2018. Pr. august 2021 er det liten 
progresjon for ringene med tanke på «dobbeltmedlemskap». Noen ringer er «flinke» der 
prosentandelen har økt med nesten 20%, mens andre er på stedet hvil eller til og med har hatt en 
nedgang.  

Pr i dag er ringenes bruk av NKKs medlemsadministrasjon gratis, og NKK tillater ringmedlemmer som 
ikke betaler grunnkontingent. Med NKKs vanskelige økonomiske situasjon vil NHKF ikke bli forundret 
hvis NKK kommer med nye krav på dette. Derfor er det viktig for ringene å opplyse/framsnakke om 
medlemskap i en harehundklubb. 
 

Tema 3: Spørreundersøkelse Harehunden v/Arnt Morten 

Deltakerne ble informert om resultatet av spørreundersøkelsen som ble sendt ut om medlemsbladet 
Harehunden. Vi ser at det er en stor andel som svarer at det er uaktuelt å lese bladet digitalt, ca. 
20%. Vi må anta at denne gruppen er underrepresenter i og med at ca. 10% av leserne ikke har e-
postadresse. Konklusjonen er at pr i dag fortsetter vi med papirutgaven, pluss at vi legger ut en 
digital versjon på vår hjemmeside. På sikt håper NHKF at det vil være stemning for en digital utgave.  

Ved å utgi Harehunden digitalt vil det gi en årlig kostnadsbesparelse på kr.300.000 – kr.350.000,-. 
Produksjonskostnaden pr i dag med 4 utgivelser er i underkant av kr 500.000,- dvs rundt halvparten 
av NHKFs kontingentinntekter. 

 
Tema 4: Nettvett 

Inntrykket til NHKF er at dette har blitt mye bedre enn det var. Nett-troll finnes fremdeles, men de 
store, heftige diskusjonene og meningsytringene på sosiale media er ikke like framtredende som 
tidligere.  

 

Møtet ble avsluttet kl. 13.10 
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Deltakere: 
 
HAREHUNDKLUBBER: 
Buskerud: Sverre Hennum 
Hadeland: Freddy Haugen 
Nord-Trøndelag: Trond Revhaug 
Nord Norge: Øyvind Billingsø 
Norsk: Håkon Galby 
Romerike: Per Grahn og Marion Evy Askeland 
Sørlandets: Øyvind Storbukås og Martin Godtfredsen 
Telemark: Sverre Rinden  
Trøndelag: Torbjørn Haugen 
Vestfold: Harald Frøysnes  
Østfold: Olav Unnestad, Vidar Minge og Raymond Tangen  
NHKF: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Arnt Morten Haugen, Bjørn Widar Saga, Rune Sliper, Birger Steen 
og Mette Køhler Bjørkkjær 

RASERINGER: 
Beagle Ringen Norge: Tore Aaslund 
Finskstøverforeningen: Knut Kjeverud 
Haldenstøverklubben: Caroline Backman 
Hamiltonringen: Knut Christiansen 
Hygenringen: Roy Dramstad og Roger Bakkerud 
Luzernerringen: Pål Niclas Vestli 
Norsk Dreverring: Randi Holmelid 
 


