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Vedlegg 6 – Innkomne forslag 

 
Forslag til Årsmøtet i NSK 26. mai 2007; Lovendringer 

Forslagsstiller Lisbeth Høyem 
 
Forslag 1: Datering av lovene 
Dato for første lover og siste oppdatering må inn i lovoverskriften. Klubbens første lover ble vedtatt av 
årsmøtet 27. juni 1998. Dato for ”sist endret” endres ved behov.  
 
 
Forslag 2: Omorganisering av lover for NSK 
Lovene redigeres slik at vi får tilbake nummererte avsnitt og underledd under hver paragraf, slik lovene 
var før siste endring. Styret får fullmakt til å gjøre denne korreksjonen, slik at eventuelle endringer fra 
årsmøtet blir med. 
 
Begrunnelse: Årsmøtet i 2001 vedtok denne strukturen for at lovene skulle være mer oversiktlige og at 
det lettere kan henvises til bestemte steder i lovteksten. 
 

 
Forslag 3:  Endring i § 3. Rokering av punktene a, b, og c 
For at NSKs lover skal være mer i samsvar med NKKs lovnormal flyttes pkt b og c opp som henholdsvis 
1. og 2. underpunkt. Pkt a blir nytt 3. underpunkt. 
 
Begrunnelse: De fleste klubber har sine lover etter NKKs lovnormal, og for å gjøre våre lover mest mulig 
lik denne lovnormalen, gjøres dette som egentlig er en kosmetisk endring. 
 
 
Forslag 4: Endring i § 3, underpunkt d. 
Pkt d) bevare vår rase mentalt og fysisk sunn oh med rasens naturlige egenskaper  
erstattes med Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne typeriktige, funksjonelle og 
sosialt vel tilpassede individer 
 
Begrunnelse: Dette er den anbefalte ordlyden i NKKs lovnormal 
 

 
Forslag 5: Endring i §3, underpunkt e 
Pkt e) informere om rasen og arbeide for at standardens krav følges  
erstattes med Arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper 
 
Begrunnelse: Dette er den anbefalte ordlyden i NKKs lovnormal  
 
Forslag 6: Endring i § 3, underpunkt f 
Pkt f) arbeide for å fremme ansvarsbevisst avl  
erstattes med Ivareta medlemmenes kynologiske interesser 
 
Begrunnelse: Dette er den anbefalte ordlyden i NKKs lovnormal 
 

 
Forslag 7: Endringer i § 3, underpunkt g 
Pkt g) arbeide for riktig og ansvarsbevisst hundehold og spre opplysning om hundeeierenes plikter og 
ansvar utgår 
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Begrunnelse: Intensjonen i dette pkt anses som dekket av tidligere punkter i denne paragraf. 
 

 

Forslag 8: Endringer i § 4, underpunkt c) Gavemedlemskap, 1. og 2. setning 
c) Oppdretter som melder sine valpekjøpere inn i NSK betaler redusert kontingent for valpekjøpers 
medlemskap (gavemedlemskap). Resten av kontingenten for dette år dekkes av NSK.  
 
Endres til Gavemedlemskap kan gis fra oppdretter til valpekjøper som ikke tidligere har vært medlem av 
NSK. Oppdretter betaler halv klubbkontingent. Valpekjøper som velger å motta gavemedlemskap, må 
selv betale Grunnkontingent(GK) til NKK. 
 
Begrunnelse: Etter omleggingen av medlemssystemet i ”HundeNorge” er hver enkelt ansvarlig for GK til 
NKK. Denne betales bare en gang, uansett hvor mange klubber man er medlem av. Tidligere var det 
klubbene som betalte til NKK, men nå er det altså den enkelte. Et gavemedlem kan være medlem i en 
lokal hundeklubb eller en annen raseklubb, og har dermed sin GK i orden.  
 
Prinsippet med at mottaker av Gavemedlemskap må betale sin egen GK er innført også i andre klubber. 
Dette gjøre for å holde prisen på Gavemedlemskap nede. Praktisk gjøres dette ved at kasserer/sekretær 
sjekker om den som er tilbudt Gavemedlemskap er registrert i en annen klubb. De som ikke er 
medlemmer av en annen klubb blir så kontaktet med info om GK og får velge om de vil betale denne og 
motta gavemedlemskapet. Dersom de ikke ønsker å betale GK, får oppdretter beskjed om dette. 
 

 

Forslag 9:  Endring i § 11 Årsmøtet, andre avsnitt 
Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel…  
endres til 10 ukers varsel…. 
 
Begrunnelse: For at styret og valgkomiteen skal ha tid til å behandle innkomne forslag foreslås enkelte 
frister i forbindelse med årsmøtet endret. NKKs lovnormal åpner for lengre frister enn de som er brukt i 
lovnormalen. 
 

 
Forslag 10:  Endring i § 11 Årsmøtet, andre avsnitt 
Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel på klubbens 

hjemmeside slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den 
formelle innkallelsen. Ordlyd i kursiv utgår 
 
Begrunnelse: Ikke alle klubbens medlemmer har internett eller bruker internett aktivt. Å bare kunngjøre 
årsmøtet på denne måten vil bidra til å skape forskjeller i muligheten til å bidra. Siden kunngjøringen skal 
skje med minst 8 ukers varsel,  er det ingenting i veien for å kunngjøre årsmøtet tidligere enn 8 uker før. 
Jeg tenker da på bruk av Shib-a-visa. Det er ingenting i veien for å kunngjøre årsmøtet i nr 4 eller i nr 1 
dersom dette kommer ut etter tidligere tidsplan. På denne måten får ALLE medlemmer tilgang til 
informasjon om når møtet skal være og har muligheten til å sende inn saker og forslag. 
 

 

Forslag 11: Endring i § 11 Årsmøtet, andre avsnitt 
Følgende tekst kommer i tillegg: Fristen regnes fra når kunngjøringene er poststemplet. 
 
Begrunnelse: Dette er for å gjøre lovene mer enhetlig og for å ha en målbar frist. 
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Forslag 12: Endring i § 11 Årsmøtet, 3 avsnitt 
Felles: Tidsfristene kan av årsmøtet vedtas lengre, men ikke kortere. Dette utgår 
 
Begrunnelse: Dette var kun ment som en opplysning til klubbene i arbeidet med å tilpasse klubbenes 
lover til NKKs nye lovnormal, og er derfor overflødig i lovteksten. 
 
 
Forslag 13: Endring i § 11 Årsmøtet, ” Med innkallelsen skal følge” underpunkt 4 og 5 
* Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater sendes til Valgkomiteen og må være 
Valgkomiteen i hende/ poststemplet senest 5 uker før møtedato.  
* Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene sendes til 
styret  og må være dokumentert styret i hende/ poststemplet senest 5 uker før møtedato.  
 
Tekst i kursiv utgår. Og underslått tekst er ny. 
 
Begrunnelse: ”Begrepet i hende/dokumentert i hende” går ikke overens med begrepet ”poststemplet”. 
Hvordan kan noen bevise at noe er ””i hende” uten å måtte sende rekommandert brev? Det foreslås at 
”poststemplet” velges som alternativ, siden dette er målbart. Dette er også et begrep som brukes andre 
steder i lovteksten.  
 
Ny ordlyd foreslås for å få et godt språk i lovteksten. 
 
Forslag 14: Endring i § 11 Årsmøtet, ” Med innkallelsen skal følge” underpunkt 4 og 5 
* Forslag til kandidater til …… senest 5 uker før møtedato.  
* Forslag eller saker ….. senest 5 uker før møtedato. 
 
I begge pkt …5 uker… endres til …6 uker… 
 
Begrunnelse: For at styret og valgkomiteen skal ha tid til å behandle innkomne forslag foreslås disse 
fristene endret. 
 
 
Forslag 15: Endring i § 11 Årsmøtet, 5. avsnitt, 1. setning 
Det skal velges 5 styremedlemmer for 2 år ad gangen og 3 vararepresentanter for 1 år ad gangen.  
 
Endres til Det skal velges 6 styremedlemmer 
 
Begrunnelse: Årsmøtet i 2000 vedtok at styret skal bestå av leder + 6 styremedlemmer. Siden jeg ikke har 
hørt noen god begrunnelse til at det er fjernet 1 styremedlem, foreslår jeg at styret skal består av leder + 6 
med samme begrunnelse som i 2000; Å unngå stemmelikhet 
 
 
Forslag 16: Endring i § 11 Årsmøtet, 5. avsnitt, 2. setning  
2, henholdsvis 3 styremedlemmer er på valg hvert år, første gang ved loddtrekning. Tekst med kursiv 
utgår 
 
Dersom forslag om 6 styremedlemmer blir vedtatt, må punktet i tillegg endres til; 3 styremedlemmer er på 
valg hvert år 
 
Begrunnelse: NSK har allerede etablert en rullering på perioder for styremedlemmer og vi har hatt 
førstegangs valg. Dette er overflødig. 
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Forslag 17: Endring i § 11 Årsmøtet, ”Møte- og stemmerett i årsmøtet har”, 2. avsnitt 
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent. Utgår 
 
Begrunnelse: Dette anses å være dekket under avsnitt 1: alle medlemmer av klubben som har betalt 
kontingenten for det år årsmøtet avholdes 
 
 
Forslag 18: Endring i § 11 Årsmøtet, Møtet og stemmerett, avsnitt 4, 2.setning 
Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet 
 
Endres til Forhåndsstemmer skal være poststemplet senest en uke før årsmøtet 
 
Begrunnelse: Dette er en målbar frist. Hvordan kan noen bevise at noe er ”i hende” uten å måtte sende 
rekommandert brev? Dette er også i tråd med etablert praksis og tidligere lovtekst i NSK. 
 
 
Forslag 19: Endring i § 12 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinær årsmøte  Endres til EkstraordinærT årsmøte 
 
Begrunnelse: Korrigering av skrivefeil 
 
 
Forslag 20: Endring i § 13 Årsmøtet behandler, 1. avsnitt 
Valg av møteleder, referent…….   
 
Endres til  referent(er) 
 
Begrunnelse: Det er viktig at referater fra årsmøtene blir korrekte, og å være referent kan være en stor 
oppgave. Det er derfor bedre å være 2 som skal få med seg det som sies og vedtas. Klubben har tidligere 
hatt 2 referenter, og gode erfaringer med den løsningen.  
 
 
Forslag 21: Endring i § 13 Årsmøtet behandler, Valg av…. 
Alle underpunktene angående valg samles i følgende setninger: 
 
Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlemmer og varamedlemmer etter etablert rullering 
 
Valg av valgkomite med varamedlemmer 
 
Valg av revisor og vararevisor 
 
Begrunnelse: Siden det tidligere er sagt at styret består av totalt 6 personer, og årsmøtet velger leder, 
nestleder, sekretær, kasserer så kan vi ikke velge 2, henholdsvis 3 styremedlemmer i tillegg. Da vil det bli 
9 personer i styret. Dette er en tellefeil, og ordlyden må endres. Ny formulering gir en bedre ordlyd i 
paragrafen. 
 

 

Forslag 22: Endring i § 15 Første setning 
Styret består … 3 vararepresentanter  
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endres til varamedlemmer 
 
Begrunnelse: Vi har hele tiden brukt begrepet varamedlemmer, både til styret og valgkomiteen, så 
lovteksten justeres slik at dette blir i takt med praksis i klubben. Andre steder i lovteksten, brukes 
varamedlemmer. 
 
 
Forslag 23: Endring i § 15 pkt e) 
e) Oppnevne avlsråd (gjelder kun raseklubb/forbund), komiteer, eventuelt redaktør, og representanter for 
klubben.  
 
Endres til: Oppnevne komiteer, redaktør og eventuelt avlsråd. 
 
Begrunnelse: Siden vi ikke har et avlsråd enda, settes ”eventuelt” inn slik at vi er klare dersom vi 
bestemmer at det skal opprettes et avlsråd. Øvrig endring er fjerning av overflødig tekst, siden vi ER en 
raseklubb og vi HAR en redaktør.  
 
 
Forslag 24 : Endring i § 15 f) 
f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regions utgår. 
 
Begrunnelse: Fjernes pga skrivefeil 
 
 
Forslag 25: Endring i § 15 g) 
g) Oppnevne komiteer og representanter for klubben Utgår 
 
Begrunnelse: Punktet er allerede dekket i pkt e) 
 
 
Forslag 26: Endring i § 15 h) 
h) Utarbeide retningslinjer for avlsråd, avdelinger, komiteer og eventuelt redaktør.  
 
Endres til: Utarbeide retningslinjer for komiteer, redaktør og eventuelt avlsråd og avdelinger. 
 
Begrunnelse: Dette er korrektur, vi har enda ikke avlsråd eller avdelinger, men vi har en redaktør, derfor 
bør setningen endres for å ha bedre ordlyd . 
 

 

Forslag 27: Endring i § 16 Valgkomiteen, 1. setning 
Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant.  
 
Endres til 2 varamedlemmer. 
 
Begrunnelse: Det er praksis i NSK for å ha 2 varamedlemmer til valgkomiteen. Dette er gjort for å kunne 
ha en fulltallig valgkomite ved eventuelle forfall. 
 

 
Forslag 28: Endring i § 16 Valgkomiteen, 2. setning 
Vararepresentantene velges i prioritert rekkefølge. 
 
Setningen utgår dersom forslag om 2 varamedlemmer ikke blir vedtatt.  
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Begrunnelse: Hvordan kan 1 varamedlem velges i prioritert rekkefølge? Her er det blitt noe feil ved siste 
endring. Slik det står i dag, har dette ingen mening. 
 

 
Forslag 29: Endring i § 16 Valgkomiteen. Ny 2. setning 
Hvert år velges 1 medlem av valgkomiteen for 2 år, de øvrige velges for 1 år. 
 
Begrunnelse: Valgperioden for valgkomiteen er falt ut av loven, og ved å ha et medlem som ikke er på 
valg hvert år, så sikres kontinuitet i valgkomiteen. 
 


