25. okt. 2012

Informasjon fra NKK til klubber og forbund.

Vedrørende: Endring av tidspunkt for utsendelse av medlemskontingent
Det vises til HS-sak 179/2012 – Endring av tidspunkt for utsendelse av medlemskontingent,
hvor HS besluttet å flytte utsendingen av kontingentkravene til januarnummeret av
Hundesport.
Dette vedtaket ble meddelt alle klubber/forbund i epost den 2. oktober slik at klubbene skulle
ha god nok tid til å tilpasse sine rutiner internt i klubben og informere sine medlemmer.
NKK takker for tilbakemeldingene som er mottatt fra åtte klubber. Disse avdekker et behov
for mer informasjon og avklaringer i forbindelse med endringen.
Begrunnelser for endringen:
1. Revisor har gjentatte ganger påpekt at nåværende praksis medfører at
regnskapsføringen ikke er i samsvar med god regnskapsskikk. NKK må selvfølgelig
følge norsk regnskapslov og med denne endringen er det mulig.
2. Muligheten for nye medlemmer å melde seg inn i klubbene helt frem til 31.12.

NKKs administrasjon har vurdert tilbakemeldingene nøye i samråd med vår politiske ledelse
og har besluttet å gjennomføre endringen som tidligere annonsert.
I tilbakemeldingene har det ikke fremkommet forhold som i avgjørende grad vil hindre
normal drift for klubbene og dets medlemmer, inkludert avholdelse og deltagelse på årsmøte.
Vi tar de innvendingene som har kommet på stort alvor, men disse innvendingene vektes
likevel mindre tungt enn de behovene som danner grunnlaget for endringen.
Vedtektene for de angjeldende klubber er gjennomgått, og det er vår forståelse at ingen
ekstraordinære situasjoner oppstår som følge av den annonserte forskyvningen. Det er god tid
for å varsle og avholde årsmøte, eventuelle ekstraordinære årsmøter/generalforsamlinger. Det
er også mulig for nye medlemmer å gjennomføre karenstiden (for de klubbene som har det)
før årsmøte må avholdes i henhold til dagens vedtekter/lover.
Enkelte klubber har retningslinjer som instruerer avdelingene å avholde årsmøte i løpet av
januar. Så langt NKK forstår så kan også disse årsmøtene avholdes som normalt, eller
klubbens styre kan endre retningslinjen slik at den tilpasses den nye situasjonen.

Informasjon om endringen kommer i Hundesport nummer 10 og 11/12, samt på nkk.no og
andre elektroniske kanaler slik at flest mulig medlemmer er klare over dette.
Forfallsdato er satt til 31. januar 2013. Fakturaen brukes som adressebærer på utsiden av
Hundesport som er pakket i gjennomsiktig plast og vil være medlemmene i hende i uke 3.
I enkelte tilfeller kan dette oppleves som kort varslingstid. Fakturainformasjonen vil være
tilgjengelig på MinSide fra og med 3. januar. Medlemmene kan betale online med kort eller å
bruke betalings-informasjon for å betale via nettbank fra og med denne dato.
I tillegg til vanlig faktura jobber NKK med å tilby betaling via efaktura, utsendelse av faktura
via epost og betalingsinformasjon via SMS. Klubbene vil bli informert om disse tiltakene i
god tid slik at dere kan oppfordre deres medlemmer til å bruke en av disse løsningene.
Utbetaling til klubbene skjer ukentlig etterhvert som medlemmene betaler. Administrasjonen
vil kunne bistå klubber som opplever økonomiske utfordringer som følge av forskyvningen.
Administrasjonen vil også intensivere utsendelse av purringer. For årskontingenten vil første
purring sendes ut 14 dager etter forfall og deretter med 14 dages mellomrom. Tilgang til
medlems-fordelene fjernes ved manglende betaling 1. februar 2013. Selve medlemskravet
annulleres 90 dager etter forfall.
Medlemmenes betalingsstatus blir oppdatert daglig og er tilgjengelig for klubbene.
Denne informasjonen sendes til alle klubber og forbund. De klubbene som har skrevet til
NKK vil i tillegg få individuelle var på sine henvendelser med forslag til løsninger på sine
utfordringer.
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