Informasjon om ekstraordinær sak til behandling på utsatt generalforsamling i NESK, 19.
august.
Generalforsamlingen som var planlagt 22. april, og som ble utsatt pga. Covid-19 avholdes den 19.
august kl. 1800 på Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen. Saksunderlag er lagt ut på hjemmesiden
til NESK tidligere.
Som ekstraordinær sak vil NKK’s likviditetssituasjon og NKKS forespørsel til medlemsklubbene om å
bidrag og/eller lån bli behandlet.
Styret har siden forespørselen kom fra NKK hatt løpende dialog og korrespondanse internt, med de
øvrige klubbene og FKF og innstilingen fra NESK og FKF er at man har mottatt tilstrekkelige
bekreftelser vedr;
•

Eierforhold til avls-/hundedata. HS leder, og etter det vi forstår også adm dir, har en klar
oppfatning at dette tilhører raseklubbene. Dette sett sammen med den juridiske utredning
FKF har gjennomført, som klart konkluderer at dataene er raseklubbenes, mener JD at vi har
tilstrekkelig dokumentasjon/sikkerhet for dette. HS leder vil i tillegg ta initiativ til en
«lovpresisering» på neste RS, noe også klubber/forbund i JD vil bidra til.

•

NKK foretar løpende økonomisk oppdatering og det vil vi også få fremover på det tidspunkt vi
ber om det. Vi har og får derved ajourført økonomisk informasjon om NKKs kapitalbehov på
kort og lang sikt. HS leder var også positiv mht offentlig støtte i «krisepakke 2» - HS/NKK har
nå god politisk kontakt. NKK/HS vil bare be om lån dersom det er behov for dette, noe det
med godt bidrag i «krisepakke 2» kan være begrenset behov.

•

HS vil sette organisering av NKK på agendaen for neste RS. Dette vil være naturlig og
nødvendig i lys av status etter «hundesykdommen» sist høst og nå «Corona-situasjonen».
Sentralt i denne situasjon vil være å avklare mandat for og nedsettelse av en arbeidsgruppe.
Forbund/klubber i JD vil også følge opp dette. Basert på dette er JD av den oppfatning at vi
nå sitter med slik informasjon at den låneavtale som NKK har sendt ut kan legges til grunn for
eventuelle lån.

Styret i NESK innstiller og vil be om fullmakt fra generalforsamlingen om å yte et lån til NKK på inntil
Kr. 300.000,-. Dette forutsetter at de forutsetninger som er lagt til grunn i samtalene mellom FKF og
NKK er oppfylt, og at det etableres en tilstrekkelig sikkerhet og en nedbetalingsplan for lånet.
Ytterligere relevant informasjon om saken som har kommet etter 1. juli vil bli fremlagt på
generalforsamlingen 19. august.

