
  

 
 

 

 

         Oslo, 21. mars 2018 

Til Kongsberg Hundeklubb 

Ny Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og forbund. 
  
NKKs representantskapsmøte 2017 vedtok ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs 
medlemsklubber og forbund. 
  
I henhold til vedtatte lover skal NKKs klubber og forbund ha lover som samsvarer med de 
obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for klubber og forbund.   
  
Som følge av at Representantskapsmøtet 2017 vedtok ny lovmal, må alle klubber og forbund 
tilpasse sine lover til den nye obligatoriske lovmalen og implementere den i helhet til sine 
lover. 
  
 Vi har gått gjennom klubbens lover, og har følgende kommentarer før godkjenning: 

Merknadene under må behandles på neste års årsmøte. NKK kan følgelig ikke godkjenne 
lovene før neste års årsmøte har fattet vedtak om lovendring, jf. lovmalen § 6-1. 
 
§ 3-2 femte ledd 
Dere må hjemle hvordan forhåndsstemmene skal sendes inn. Det er ikke tilstrekkelig å 
nevne at det kun kan brukes på valg. Det må også fremgå av lovene hvordan de skal 
innsendes. Det vanlige er å legge stemmeseddelen i en anonymisert konvolutt som deretter 
legges i en konvolutt merket med medlemsnummer og adresse til klubben.  
 
§ 3-3 
Ordlyden må endres ihht. lovmalen. Det gjelder de to siste strekpunktene. Disse må endres 
til 
 

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 

medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 
 
§ 3-4  
Første ledd bokstav a:  
Her må dere fjerne parentes rundt forhåndsstemmer. Se lovmalen for veiledning.  
 
Første ledd bokstav e): 
Kan strykes ettersom dere ikke har avdelinger.  
 
Første ledd bokstav i): 



  

 
 

 

 

Her har dere valgt at årsmøtet direkte skal velge kandidater til en rekke av vervene i 
klubben. NKK gjør dere oppmerksomme på at det kan være mer hensiktsmessig å velge et 
antall styremedlemmer, og at styret selv konstituerer seg innad. Dersom årsmøtet direkte 
velger for eksempel hytteansvarlig, vil det være en omstendelig prosess å få valgt en ny 
hytteansvarlig hvis vedkommende skulle fratre vervet. Dette er fordi at det kun er årsmøtet 
som kan velge personer til dette vervet, jf. ordlyden dere har valgt. Dere står selvfølgelig fritt 
til å ha det slik lovene deres er sendt inn i dag, men dere bør tenke gjennom hvordan 
gjennomføringen vil være.  
 
Om dere velger løsningen med at årsmøtet kun velger antall styremedlemmer, må det av § 
4-3 fremgå at styret konstituerer seg selv. 
 
Sjette ledd: 
Hovedregelen er at benkeforslag ikke er tillatt ved personvalg. Dersom dere ønsker unntak 
fra dette må det fremgå uttrykkelig. Slik bestemmelsen står nå er det ikke gjort unntak. 
Parentesen i sjette ledd er kun til veiledning for klubbene. Dette må neste års årsmøte 
behandle og NKK kan ikke godkjenne lovene før dette er bestemt.  
 
§ 6-4 
Her mangler dere et siste ledd om habilitet og taushetsplikt. Se lovmalen for veiledning.  
 
§ 6-5 
NKK foreslår her at dere enten tar innholdet inn i § 2-1 om medlemskap evt. legger inn en til 
bestemmelse i kapittel 2, ettersom dette i stor grad dreier seg om medlemskap.  
 
Klubbens lover må sendes inn på nytt til NKK etter retting. 

Med vennlig hilsen 
Norsk Kennel Klub 
  
Haakon Rognsaa Arnesen 
Jurist 
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