
Stiftet 17.08.99

Ny lovmal – nødvendig med endringer etter pålegg fra FKF

På siste RS ble det besluttet ny lovmal for både klubber og forbund. Det er noen viktige endringer bla 
knyttet til at disiplinærsystemet i NKK er endret, flertallsbestemmelsene og «benkeforslag» ved valg. 
Blant annet innebærer endret ordlyd knyttet til disiplinærsystemet at alle klubber må foreta noen 
endringer i sine lover. I og med at det må foretas endring har vi endret lovmalen i samsvar med NKKs 
lovmal, brukt samme ordlyd, selv om det ikke er noen realitetsendring. Det er rett og hensiktsmessig at
vi legger til grunn samme ordlyd som i NKKs lovmal. Derfor må det foretas noen flere endringer enn 
strengt tatt nødvendig ut fra realiteten.

Endringer.

§1-2 Formål
VF har til formål å ivareta hundens og hundeholdets hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å 
fremme positive aktiviteter med hund. VF skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av 
hunder.

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. 
Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke 
avslag til NKKs Appellutvalg.
i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen kan skal sendes 
medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

§3-4 Årsmøtets oppgaver
Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke
velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for 
dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
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Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som 
skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på 
dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Ved valg; Forslag må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. 
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

§ 6-4 Flertallsdefinisjoner
De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber skal legges til grunn.
Simpelt flertall
Flest stemmer
Alminnelig flertall
50 % +1 av de avgitte stemmer
Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
50 % +1 av de avgitte stemmer
Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall
Blanke stemmer teller
Bruk er vedtektsfestet 

Ved valg; Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første 
avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall 
stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved 
personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte 
stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
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