
 
 
 
Til styret i Norsk Kennel Klub 
Med dette krever undertegnede klubber at NKKs hovedstyre endrer vedtaket vedrørende 
grunnkontingent «del to». 
 
Norsk Kennel Klubs varsel om en obligatorisk «del to» av årets grunnkontingent, har skapt 
sterk uro blant mange medlemmer i NKKs medlemsklubber. Klubbene er bekymret etter 
flere tilbakemeldinger fra medlemmer som ikke vil videreføre medlemskapet fordi de ikke 
ønsker å forplikte seg til å betale en ukjent «del 2». En del hvor summen kan være alt fra 
ingenting til flere hundre kroner. Denne uforutsigbarheten er vanskelig for raseklubbene og 
deres medlemmer- som igjen er NKKs medlemmer.  
Tilbakemeldingene fra mange av medlemmene er også at dette umulig kan være lov,- og 
dersom det er lov, er det dårlig skikk. Mange bruker ordet useriøst, arrogant og respektløst. 
Dersom innkrevingen blir stående med «del 2» slik presentert, vil dette komme til å påvirke 
NKKs omdømme i negativ retning. Vi kan ikke se at det på noen måte er heldig for 
organisasjonen og posisjonen den er i ferd med å bygge opp.   
 
RS har tidligere vedtatt at grunnkontingent indeksreguleres. Denne formen for økning kan på 
ingen måte komme inn under dette. Raseklubbene (og evt. regionene) har diskutert hvordan 
misnøyen med NKK mht innkreving av grunnkontingen, vil påvirke klubbene. Konklusjonene 
er at dette vil være ødeleggende for mange raseklubber som allerede arbeider hardt for 
både å beholde medlemmer, og ikke minst for å rekruttere nye.  
 
Raseklubbene (ev og regionene) har forståelse for NKKs behov for å skaffe penger til 
organisasjonen og ser nødvendighetene av en økt grunnkontingent. Likevel forsvarer ikke 
dette måten NKK vil gjøre dette på i 2021. Hvordan skal klubbene kunne levere varen til de 
som allerede har betalt klubbavgiften som ligger i «del1» dersom de ikke betaler «del2»?   
Medlemmene betaler kontingent til sin respektive klubb for 1 år dersom de betaler «del 1» 
av grunnkontingenten. En slik måte som NKK legger opp til, vil for klubbene bety at etter at 
«del 2» er sendt ut, vil klubbene sitte med mange medlemmer som har betalt for en vare 
klubbene ikke kan levere dem.  
 

Vi lever nå i et samfunn  hvor covid er reel og NKK  har  ikke lenger grunnlag for å påberope 

seg Force Majeure. Dermed kan ikke vedtekter fravikes. NKK må også oppgi prisen vi som 

kunder/medlemmer må betale for å være medlem før kontraktsforlengelse blir inngått dvs 

før årsskifte. Dersom HS velger å avlyse/flytte møtet som fastsetter kontingenten, kan  ikke 

kontingenten endres utover normal prisstigning. 
 
Med dette krever følgende klubber at NKKs Hovedstyre endrer vedtaket om at manglende 
betaling av «del to» vil medføre opphør av medlemskapet. Vi foreslår at dette isteden 
erstattes med en oppfordring om frivillig å innbetale en ekstra sum gitt NKKs økonomiske 
situasjon. Aktive medlemmers engasjement fra våren/sommeren 2020 for å samle inn 
penger for sikre NKK fra konkurs tyder på at dette vil være et initiativ som mange vil komme 
til å følge. 
 



For klubbene haster det å få avklart denne situasjonen. For hver dag som går, er det flere 
som velger å ikke være med videre. Dette er medlemmer klubbene vil ha problemer med å 
verve tilbake. Det er medlemmer som nærmest aldri benytter seg av NKKs tjenester, men 
som er med for å støtte raseklubben. Disse medlemmene er også viktige for oss. Vi vil ikke 
miste dem.  
 
Vi anser det som avgjørende at dette behandles snarest, om nødvendig i et ekstraordinært 
møte. NKK er oss alle- vi er NKK og vi vil være sterke.  
 
 


