
Ekstraordinært styremøte HS i Tromsø hundeklubb 
 
Tid: Søndag 26. april 2020 kl. 12:30 
Sted: Møtet ble avholdt digitalt via «Teams» 
 
Tilstede: Ingeborg Ross (kasserer), Martin Harbitz (sekretær), Knut Heimen (styremedlem), 
Siri Knudsen (nestleder), Trond Eirik Larsen (styremedlem), Aase Jakobsen (styreleder)  
Forfall: styremedlemmene Ingeborg Solberg, Stine-Sol Solvang 
 
Sak 13/2020 Koronakrisen - økonomisk bistand NKK 
 
Bakgrunn 
NKK sendte 24. april ut en henvendelse til alle klubber, forbund og regioner der de anmodet 
om hjelp i form av lån for å sikre likviditeten til NKK til normal drift kan gjenopptas. 
E-posten inneholdt overordnede beskrivelser av den økonomiske tilstanden som følge av 
aktivitetstans, og synliggjøring av utviklingen i likviditetsutviklingen til NKK med et angitt 
tidspunkt for insolvens i månedsskifte juni/juli.  

NKK trenger 10 millioner kroner i lån for å sikre driften ut 2020, og ber alle klubber, forbund 
og regioner om å bidra med lån til NKK sentralt for å sikre driften.  

Forslag til lånekontrakt lå vedlagt og anga en effektiv rente på 1,5% p.a. med 5 års 
nedbetalingstid, hvor første år er avdragsfritt. 

Diskusjon og vurderinger 
HS i THK hadde som utgangspunkt at en konkurs av NKK må unngås.  
 
Styreleder redegjorde for en del tilleggsinformasjon basert på sin kjennskap til og dialog 
med NKK.  
 
HS i THK anså at det forelå begrenset med informasjon fra NKK, og at NKK bør framlegge 
mer detaljer knyttet til prognose og revidert budsjett burde framlegges, herunder 
tydeliggjøring av innførte og planlagte kostnadskutt og hvordan forsvarlig drift skal sikres 
både på kort og lang sikt.  
 
THK har god økonomi og solid likviditet. Dette er opparbeidet på grunn av medlemmenes 
store dugnadsinnsats over år. THK vil kunne bidra med lån dersom vi får tilfredsstillende 
informasjon fra NKK om at driften vil være forsvarlig og bærekraftig over tid. Styret i THK 
anser at risikoen ved å gi NKK et lån vil være liten forutsatt at NKK mottar totalt lån i den 
størrelsesorden som er angitt å være nødvendig som «redningspakke» (totalt ca. 10 
millioner).  Under disse forutsetningene anses risikoen som akseptabel tatt THKs likviditet i 
betraktning og at lånet har en effektiv rente som p.t. er høyere enn det som oppnås ved å 
ha pengene stående på konto i bank.   
 
Redningsaksjonen som nå gjøres, forventes å bidra til at NKKs ressursbruk i 
administrasjonen gjennomgås på en kritisk måte slik at forsvarlig drift sikres i forhold til 
behovene til medlemmene, medlemsklubbene, forbundene og regionene.  



Vedtak 
 
Styret i HS vedtok enstemmig å gi NKK lån inntil 500.000 kr (femhundretusen) under 
følgende forutsetninger:  

- HS i NKK må framlegge et revidert budsjett og prognose for 2020 som synliggjør 
hvordan forsvarlig drift kan ivaretas (herunder synliggjøring av allerede innførte og 
planlagte kostnadskutt) 

- HS i NKK må fremlegge en plan/strategi for hvordan NKKs administrasjon skal 
effektiviseres og kostnader reduseres over tid (fra 2021 og framover) slik at 
forsvarlig drift sikres på en måte som ivaretar behovene til medlemmene, 
medlemsklubbene, forbundene og regionene.  

- Lånet fra THK betales ikke ut før NKK kan dokumentere at NKK har mottatt positivt 
tilsagn fra øvrige långivere i en størrelsesorden som sikrer driften (anslått av NKK til 
totalt 10 millioner)  

 
Møtet avsluttet kl. 13.20. 
 
Referent: Sekretær Martin Harbitz  


