SAKER FRA HS TIL RASEÅRSMØTENE 2019
Alle rasene er pålagt å ha avstemming på følgende saker:

SAK xx – Kjent status på Patellaluksasjon
NMHK jobber for etisk avl og sunne hunder utfra NKKs lover og retningslinjer.
Helse er et tema klubben og rasegruppen tar på alvor.
I den forbindelse ser vi viktigheten av at våre avlshunder av miniatyrhundraser har kjent status
på patellaluksasjon fra godkjent veterinær. Status vil bli registrert i NKKs DogWeb.
Vi ber om at forsamlingen stemmer;
enten
FOR kjent status på PL
eller
MOT kjent status på PL.

SAK xx – CERT – ordning
Det har vært en del tilbakemeldinger til NKK fra klubber som ikke ønsker fullcertordning for sine
raser. I den forbindelse har NKK gitt mulighet til klubbene å bestemme om de ønsker å ha
fullcertordning (som i dag) for sine raser eller at Certet kun gis til 1.vinner uansett,

Vi ber om at forsamlingen stemmer;
enten
FOR nåværende Fullcert-ordning

eller
FOR at dagens fullcertordning reverseres til gammel ordning.
Dvs. certet gis da til 1. hund (1.BHK eller 1.BTK) med CK, som ikke allerede er norsk champion.

NB. Man kan IKKE forhåndsstemme på saker, kun forhåndstemme på personvcalg. (Jfr. Våre
lover)

Forklaring til Cert-ordning og PL-status.
Det har vært en del innspill og diskusjoner vedr. ovennevnte og i den forbindelse hadde vi disse sakene
til diskusjon på vårt årlige Samarbeidsmøte i januar 2019. Der forelesere fra bl.a. NKK og Autoriserte
Dommeres Forening fremla temaene.
På samlingen var alle velvillig innstilt og det ble besluttet å gå for obligatorisk PL sjekk. Å reversere
Cert- ordningen var også de aller fleste tilstedeværende enig i.
I ettertid har NMHKs Hovedstyre sett at man bør involvere alle rasegruppene og deres medlemmer i to
slike viktige saker, med mulighet for at flest mulig medlemmer kan stemme på sakene på rasenes
årsmøter. NKK ga sin godkjennelse til det, da det i utgangspunktet er en GF sak.
Av denne grunn ble sakene flyttet til rasenes egne årsmøter, de fleste avholdes på Maura i St.hans
helgen 2019.
Vi håper på forståelse for denne beslutningen og mener at dette er til klubbmedlemmenes beste.

NMHK HS
22.05. 2019

