28.4.2020
Re. «Redningsaksjon for NKK»

Styret i Norsk bichon havanais klubb har gitt en pengegave på kroner 20 000, vedtatt i møte på styrets
facebookgruppe 24.4.20. Videre har styret i et skypemøte av 26.4.20 vedtatt mot én stemme å innvilge et
lån til NKK på kroner 100 000 (etthundretusen).
Bakgrunn for vedtaket:
NKK er i en økonomisk krise som skyldes ulike faktorer, blant annet «hundesykdommen» høsten 2019 og
nå koronakrisen. NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt forvalte
den enkelte hunderase, herunder bichon havanais. Uten NKK vil det eksempelvis ikke lenger være mulig å
registrere avkom og få en gyldig stamtavle som er godkjent av FCI, ikke mulig å få registrert
helseundersøkelser, og oppdrett av vår rase vil komme helt ut av kontroll, og det vil heller ikke lenger være
mulig å stille ut norske hunder, hverken i Norge eller i utlandet, siden vi ikke lenger er underlagt en
kennelklubb som er anerkjent av FCI.
Styret i NBHK skal påse at Norsk bichon havanais klubbs formål blir ivaretatt og fatte avgjørelser som anses
som nødvendig i alle saker. Vi mener det er i vår klubbs og våre medlemmers interesse og til det beste for
vår rase at NKK består, men vi ønsker samtidig å legge litt føringer for hva vi ønsker av et fremtidig og
bærekraftig NKK. Vi tror det er flere områder det ikke bare utelukkende kan spares inn på, men som
samtidig vil medføre effektivisering, og vi ønsker fokus på disse to områdene:
Vi ønsker en gjennomgang av kostnadene for drift og vedlikehold av Dogweb, og at man finner den mest
økonomiske løsningen, eksempelvis ved at NKK ansetter en eller flere som kan drifte systemet fra et
hvilket som helst sted i landet.
Vi ønsker at møtevirksomhet i NKK, herunder HS og ulike komiteer, som til nå har medført utgifter for
reise, diett, overnatting etc., begrenses til et minimum, og at møter derfor i størst mulig grad avholdes
på nettet eller via telefon.

Vi håper at vår støtte kan bidra til at enda flere klubber følger etter. Uten NKK er det vanskelig å se for seg
at det er grunnlag for raseklubbenes eksistens.

Hilsen
Styret i norsk bichon havanais klubb

