MANDAT
FOR NORSK KENNEL KLUBS
Komité for hedersbevisninger

Komitéen er Hovedstyrets rådgivende organ for tildeling av hederstegn. Komitéen
rapporterer til HS.
Komitéens adresse
 Norsk Kennel Klub, Pb 163 - Bryn, 0611 Oslo
Oppnevning
Komitéen oppnevnes av NKKs Hovedstyre (HS), normalt for ett år av gangen.
HS oppnevner komitéen på fritt grunnlag, men HS innhenter vanligvis forslag på
kandidater fra raseklubber og forbund.
Komitéen består av minimum tre medlemmer og bør sammensettes av
personer/medlemmer med naturlig bred kontaktflate og som representerer ulike miljøer.
Konstituering
HS oppnevner komitéens leder, utover dette konstituerer komitéen seg selv.
Komitéens leder skal
 være kontaktpersonen for komitéen
 innkalle til møter/telefonmøter
 ha ansvar for årsrapport
 ha ansvar for komitéens arbeidsrutiner
Arbeidsområder/Oppgaver
 fortolkning av retningslinjer
 utarbeide og vedlikeholde retningslinjer for tildeling av
- Sølvmerket
- Gullmerket
- Oppdretterprisen
 behandling av forslag fra HS, klubber og medlemmer
 foreslå tildelinger av hederstegn for HS, også på eget initiativ.
Raseklubbens vurdering av kandidaten skal innhentes av komiteen.
 komiteen skal også innhente forslag på kandidater fra klubber og forbund
Frist for tildeling
Komiteen skal komme med innstilling innen 15. august hvert år.
Myndighet
Komitéen er innstillende for HS.
Samarbeid
Komitéen samarbeider med øvrige NKK fagkomitéer i saker der dette er naturlig.
Arbeidsrutiner
Komitéen skal:
 føre saksbehandlingsprotokoll
 NKKs administrasjon arkiverer tildelinger

 fremlegge en årsrapport pr. kalenderår senest innen 31. januar påfølgende år.
Økonomi
Medlemmer i NKKs fagkomitéer arbeider under følgende betingelser
 det gis ikke møtehonorarer
 nødvendige reise-/matutgifter dekkes etter regning
 nødvendige telefonkostnader dekkes etter regning
Fagkomitéen skal i forkant innhente godkjenning fra administrasjonen ved behov for
møter/annet som påfører NKK kostnader.
Taushetsplikt
Fortrolige opplysninger man blir kjent med som tillitsvalgt, skal ikke bringes videre til
utenforstående.
Inhabilitet
Dersom et av medlemmene mener seg inhabil i en sak har denne anledning til å fratre i
den enkelte sak. Settemedlem kan oppnevnes av HS.
Mandatet er vedtatt av Norsk Kennel Klub Hovedstyret 24. februar 2011
– med tillegg i kulepunkt 4 under Arbeidsområder/oppgaver,
vedtatt av Hovedstyret 02.05.12

