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KAP. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 
§1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE  
Klubbens navn er Norsk Spaniel Klub, og forkortes til NSK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å 

regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er 

derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er 

gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å 

følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. 

Klubben omfatter rasene: 
Amerikansk cocker spaniel  
Amerikansk vannspaniel  
Clumber spaniel  
Cocker spaniel  
Engelsk springer spaniel  
Field spaniel  
Irsk vannspaniel  
Sussex spaniel  
Welsh springer spaniel  
 

Klubben har verneting i Oslo.  

§1-2 FORMÅL  
NSK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme 

positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NSK skal 

også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det 

gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.  

§1-3 DEFINISJONER  
Klubbens organer:  

• Representantskapsmøte (RS) 

• Ekstraordinært representantskapsmøte 

• Hovedstyret 

• Valgkomité og Ordensutvalg 

• Komiteer oppnevnt av Hovedstyret 

• Avdelingenes årsmøter 

• Avdelingenes ekstraordinære årsmøter 

• Avdelingenes styrer 

• Komiteer oppnevnt av avdelingsstyret 
 

§1-4 TILKNYTNING OG ORGANISERING 

Norsk Spaniel Klub er medlem i NKK og representerer klubben medlemmer i saker som beskrevet i 

klubbens lover. NSK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid 

gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye 

lover i samsvar med lovmalen. 
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KAP. 2 KRAV TIL MEDLEMSKAP 
§2-1 MEDLEMSKAP  
Hovedstyret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 

hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i NSK.  Person nektet tatt opp i NSK som medlem kan 

anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.  

Medlemmene er forpliktet til å støtte NSK og NKKs virksomhet samt å følge NSK og NKKs lover og 

bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og 

forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk 

NSK har kategoriene: Hovedmedlem, Husstandsmedlem og Æresmedlem. Husstandsmedlemskap kan 

løses av hovedmedlemmets husstand. Husstandsmedlem får ikke tilsendt «Våre Spaniels», men har 

stemmerett som alle øvrige medlemmer. 

§2-2 OPPHØR AV MEDLEMSKAP  
Medlemskap i NSK opphører ved:  

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på http://nkk.no , alternativt skriftlig 

(brev eller e-post) til klubben.  

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 

annen uregulert gjeld til klubben.  

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.  

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap.7.    

§2-3 MEDLEMSKONTINGENT  
Alle medlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av Representantskapsmøtet, samt grunnkontingent 

til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. 

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.  

§2-4 DISIPLINÆRREAKSJONER  
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.  

§2-5 ÆRESMEDLEMMER OG ANDRE HEDERSBEVISNINGER  
Alle klubbens medlemmer kan overfor Representantskapsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer 

som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt.  

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til NSK. Hovedstyret kan påskjønne personer som har utført 

NSK spesielt store tjenester. Disse kan tildeles et hederstegn i henhold til Hovedstyrets praksis for 

dette.  

KAP. 3 ORGANISASJON 
§3-1 HØYESTE MYNDIGHET 
Norsk Spaniel Klubs høyeste myndighet er Representantskapsmøtet og avholdes hvert år innen 15. 

mai.   

Representantskapsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % +1 stemmene, blanke 

stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og beslutning om 

oppløsning av NSK (krever ¾ flertall).  

http://nkk.no/
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Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. 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. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes. 

NSK er organisert i geografiske avdelinger som avholder egne årsmøter innen 1. mars. De valgte 

delegater fra avdelingene møter på klubbens representantskapsmøte som representanter for 

medlemmene i sitt distrikt.  

§3-2 MØTE OG STEMMERETT  
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem 

i minst 3 uker, har møte- og stemmerett på årsmøtet.  

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt.. Alle medlemmer over 15 år har 

fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i NSK.  Møte-, forslags og stemmerett i 

Representantskapet har representanter valgt av avdelingenes årsmøter, Representantskapets 

ordfører og varaordfører, samt Hovedstyrets leder og nestleder.  Kun de oppgitte saker kan 

behandles. Forslagsrett under møtet er begrenset til endringsforslag til de framlagte sakene.  Hver 

representant har én stemme. Fullmakter kan kun benyttes av lovlig valgte 

representantskapsmedlemmer og kan kun gis til andre lovlig valgte representantskapsmedlemmer.  

Ingen av representantskapsmedlemmene kan møte med mer enn 1 -en- fullmakt.  Ved innkallingen 

skal hovedstyret angi hvordan fullmakter skal innsendes eller framlegges for godkjenning.  

Antall representanter for hver avdeling fastsettes på grunnlag av medlemstallet i avdelingen per 

31.12. året før etter følgende fordelingsnøkkel:  

I. Til og med 100 medlemmer i avdelingen: 2 representanter.  

II. 101 - 250 medlemmer i avdelingen: 3 representanter.  

III. Over 250 medlemmer i avdelingen: 4 representanter.  

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent. Hovedstyrets 

øvrige medlemmer møter i Representantskapet med tale- og forlagsrett, men uten stemmerett. Etter 

invitasjon av Hovedstyret eller ordførerskapet, kan revisor, kasserer/regnskapsfører, redaktører og 

distriktskontakter møte med samme rettigheter. I tillegg kan inviteres ledere, eller i dennes sted, 

representanter for komiteer/utvalg som har utredet saker som skal behandles på møtet, med tale- 

og forlagsrett.   

På klubbens representantskapsmøte og ekstraordinært representantskapsmøte kan NKK møte med 

inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.  

§3-3 INNKALLING  
Ordinært representantskapsmøte skal avholdes hvert år innen 15. mai på sted og tid som fastsettes 

av Hovedstyret. Dato for Representantskapsmøte skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 

ukers varsel. Det skal av hovedstyret innkalles til ordinært representantskapsmøte med minst 4 ukers 
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frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr. post, e-post eller i adressert 

medlemsblad.   

Med innkallelsen skal følge:  

• Saksliste.  

• Årsberetning.  

• Regnskap med revisors beretning.  

• Budsjett for neste år.  

• Forslag på kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest innen 1. mars.  

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

må være styret i hende/poststemplet senest innen 1. mars.  

§3-4 REPRESENTANTSKAPSMØTETS OPPGAVER  
Representantskapsmøtets oppgaver er å:  

a)  Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer og fullmakter, innkallingen og saksliste, 

samt å gi observatører rett til å være til stede.  

b)  Oppnevne møteleder, 2 referenter, tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet.  

c)  Behandle ordførerskapets rapport vedr. Hovedstyrets disposisjoner og behandle 

årsberetning.  

d)  Godkjenne regnskap med revisors beretning.  

e)  Opprettelse og nedleggelse av avdelinger 

f)  Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag 

(nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.  

g)  Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.  

h)  Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.  

i)  Velge:  

• Representantskapets ordfører.  

• Representantskapets varaordfører.  

• Norsk Spaniel Klubs leder.  

• Norsk Spaniel Klubs nestleder.  

• Hovedstyrets øvrige 3 styremedlemmer.  

• 1. og 2. varamedlem til Hovedstyret.  

• Valgkomiteens leder og 2 medlemmer, samt 1 vararepresentant.  

• Ordensutvalgets leder og 2 medlemmer.  

• Revisor og vararevisor 

 

Samtlige verv velges for 2 år.  

Ved første gangs valg velges Hovedstyrets leder for 2 år og nestleder for 1 år, samt 2 av  
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Hovedstyrets øvrige medlemmer for 1 år. Tilsvarende gjelder for valg av varamedlemmer til 

Hovedstyret.  

Senere velges hvert år de av tillitsvervene som har hatt full funksjonstid. Dersom det må velges ny 

person på grunn av frafall i løpet av valgperioden for vedkommende verv, skal denne velges bare for 

den resterende funksjonstiden. Medlemmer av Hovedstyret kan ikke velges som revisor.  

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.  

Personer 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.  

Representantene fungerer fra det årsmøtet de er valgt på til det neste årsmøtet i avdelingen, eller så 

lenge medlemskontingent er betalt.  

Forslag fra avdelingene eller valgte representanter må være Hovedstyret i hende innen 1. mars.  

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan ikke skriftlig avstemning 

kreves.  

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles.  

Benkeforslag er ikke tillatt.  

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.  

Ordføreren er Norsk Spaniel Klubs høyeste tillitsvalgte og fremste representant. Ordføreren tilser at 

Norsk Spaniel Klub alltid har et fungerende Hovedstyre.  

Representantskapet ledes av ordføreren - eller i dennes fravær - varaordføreren. Ved begges fravær 

ledes Representantskapet av en av Representantskapet valgt setteordfører.  

Ordfører og varaordfører har fulle rettigheter på linje med representantene, selv om de ikke er valgt 

som representant fra noen avdeling. Ved stemmelikhet, har møteleder dobbeltstemme. 

Ordførerskapet (ordfører og varaordfører) fører på Representantskapets vegne kontroll med NSKs 

økonomi, og bør i særlig grad følge regnskapets utvikling i forhold til de av  

Representantskapet vedtatte budsjetter. Ordførerskapet fastsetter selv sin arbeidsmåte, og 

innhenter materiale for vurdering av de økonomiske forhold når og i den utstrekning dette finnes 

påkrevet, idet Hovedstyret bistår ved å stille oppgaver, bøker og regnskaper til disposisjon når 

ordførerskapet finner det ønskelig.  

Ordførerskapet avgir rapport overfor Representantskapet innen dette behandler regnskapet.  

Ordførerskapet avgir innstilling overfor Representantskapet om godkjenning av representantene og 

fullmakter.  

Det påligger ordførerskapet å påse at protokoll fra representantskapsmøtet, med oppgave over 

samtlige tillitsvalgte publiseres på egnet måte.  

§3-5 EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE  
Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes hvis representantskapsmøtet, hovedstyret eller 

minst 10 % av medlemmene forlanger det.   

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 
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Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som 

skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært 

representantskapsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under 

ekstraordinært representantskapsmøtet, dog ikke ved valg.  Benkeforslag er ikke tillatt.  

Reglene for ordinært representantskapsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av 

forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært 

representantskapsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært 

representantskapsmøte. 

KAP. 4 HOVEDSTYRET 
§4-1 HOVEDSTYRETS MYNDIGHET  
Hovedstyret er NSKs høyeste myndighet mellom representantskapsmøtene.  

§4-2 VEDTAK OG REPRESENTASJON  
Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Vedtak 

fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke).   

Hovedstyret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 

skal føres referat fra hovedstyremøtene der hovedstyrets vedtak fremgår.  Referatene skal være 

tilgjengelig for medlemmene og NKK.    

Varamedlemmer innkalles til hovedstyremøter. De har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, 

bortsett fra når de møter på vegne av fraværende hovedstyremedlem. Øvrige tillitsvalgte kan 

inviteres til hovedstyremøte for å gi råd i konkrete saker innenfor vedkommende tillitsvalgts 

ansvarsområde.   

Ved leders varige forfall i en valgperiode, fungerer nestleder i dennes sted til første ordinære 

representantskapsmøte.  

Ved nestleders varige forfall avgjør hovedstyret om det skal innkalles til ekstraordinært 

representantskapsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende 

styremedlemmer.   

Hovedstyret er ansvarlig overfor Representantskapet. Hovedstyret representerer klubben utad.  

Hovedstyret leder NSKs arbeid i samsvar med vedtatte lover, fastsatte instrukser og rammer, samt 

retningslinjer trukket opp av Representantskapsmøtet. 

§4-3 HOVEDSTYRETS OPPGAVER ER Å:  
Hovedstyret har ansvar for: 

a) Daglig drift av klubben. 

b) Å velge/oppnevne sekretær og kasserer/regnskapsfører i eller utenfor styret. 

c) Å avholde representantskapsmøte i samsvar med §3-4 og §3-5d. 

d) Oppnevne NSKs representanter til NKKs Representantskap. 

e) Å drive NSK i samsvar med formålsparagrafen. 

f) Å gjennomføre beslutninger truffet av representantskapsmøtet. 
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g) Treffe avgjørelser i alle saker som ikke tilligger Representantskapet eller dets 

utvalg/komiteer. 

h) Ivareta medlemsinteressene for medlemmer som ikke hører til noen bestemt avdeling. 

i) Foreslå medlemskontingent i henhold til §3-4 h). 

j) Bevilge eventuelle tilskudd til avdelingene. 

k) Godkjenne medlemmer hvis nødvendig i henhold til §2-1. Beslutte hvorvidt et medlem skal strykes 

på grunn av manglende betaling av kontingent eller annen gjeld til klubben i henhold til §2-2. 

l) Innkreve utestående fordringer fra medlemmer og andre. Treffe beslutning om hvorvidt 

utestående fordringer skal innkasseres eller avskrives. 

m) Fastsette klubbens regler, bestemmelser og instrukser når dette ikke hører under 

Representantskapet. 

n) Beramme utstillinger og prøver i samsvar med NKKs regler. 

o) Avgjøre om spanielraser får delta ved andre klubbers utstillinger (unntatt internasjonale 

utstillinger). 

p) Fremme eventuelle forslag om dommere ved andre klubbers utstillinger. 

q) Oppnevne og avvikle Avls- og sunnhetsutvalg (ASU) 

r) Oppnevne og avvikle eventuelle redaktører. 

s) Oppnevne og avvikle eventuelle komiteer. 

t) Oppnevne og avvikle øvrige representanter for klubben. 

u) Utarbeide mandat/retningslinjer for utvalg, komiteer og funksjoner. 

v) Føre protokoll fra hovedstyremøter og sende utskrift til ordfører, varaordfører, og 

avdelingene.  Fra utskriften til avdelingene kan unntas fortrolige saker. 

w) Utarbeide årsberetning som gjenspeiler Norsk Spaniel Klubs totale virksomhet, iht. §1-1 og §1-2. 

x) Hovedstyret gir ut spesielle hedersbevisninger til årets mestvinnende spaniel innen utstilling, jakt 
og andre bruksgrener i samsvar med statutter gitt av Representantskapet. 
 

§4-4 AVDELINGER 

Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet 

distriktenes avdelinger dersom slik avdeling er opprettet. 

a) Navn på avdelinger skal være: 

Norsk Spaniel Klub avdeling NN (områdets navn), som forkortes slik: NSK avd. NN. 

b) Avdelinger kan opprettes der RS finner det formålstjenlig. Hovedstyret, eventuelt i samarbeid med 

lokale initiativtakere, berammer konstituerende årsmøte. Bare avdelingens medlemmer som har 

betalt kontingent bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt kan delta med stemmerett eller være 

valgbare ved avdelingens årsmøte. 
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Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, dog uten stemmerett. 

c) I tillegg til ansvaret for avdelingens daglige drift, skal avdelingsstyret søke å koordinere sine 

aktiviteter med andre klubber via sin NKK-region. 

d) Avdelingsårsmøter 

Årsmøte i lokalavdelingene behandler: 

I) Avdelingsstyrets årsberetning og regnskap for det foregående kalenderår. 

II) Innkomne saker fra avdelingens medlemmer, eller saker forelagt av avdelingens styre, Hovedstyret 

eller Representantskapet. 

III) Endringsforslag til disse sakene kan framsettes på møtet. 

IV) Årsmøtet velger: 

• Avdelingsleder for 2 år ad gangen. 

• Avdelingsnestleder for 2 år ad gangen. 

• 1 eller 3 øvrige styremedlemmer for 2 år ad gangen. 

• og 2. varamedlem for 1 år ad gangen. 

• Valgkomiteens leder for 2 år, 2 øvrige medlemmer for 1 år ad gangen og varamedlem for 1 år 

ad gangen.  

• Revisor og vararevisor. 

• Representanter og vararepresentanter til Representantskapet i henhold til §3-2 

• Vararepresentantene velges med angitt rekkefølge for deres eventuelle inntreden som 

representant(er). Representantene kan ikke pålegges bundet mandat. Kun saker oppført på 

dagsorden kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden 

kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 

Valgene søkes gjennomført slik at halvparten av avdelingens tillitsvalgte med to års funksjonstid 

velges annethvert år. Dersom det må velges ny person på grunn av frafall i løpet av en valgperiode på 

2 år for vedkommende verv, skal denne v 

Årsmøtet holdes hvert år innen 1. mars. Innkalling kan enten sendes direkte til medlemmene med 

minst 14 dagers varsel, eller den kan proklameres i «Våre Spaniels» samt på avdelingens 

hjemmeside. Med innkallingen skal følge saksliste. Saksdokumenter bør sendes ut sammen med 

innkallingen eller senest 1 uke før årsmøtet. Dersom saksdokumentene ikke sendes ut, må de 

publiseres på avdelingens hjemmeside. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, samt forslag til kandidater til Representantskapet og andre 

tillitsverv må være avdelingsstyret i hende senest 15. januar inneværende år. 

Avdelingsstyret skal sende kopi av forslagene til valgkomiteen. 

Forslags- og stemmerett har medlem som er registrert i avdelingens område og som har betalt 

kontingent for det året årsmøtet avholdes. Det stemmes ved personlig frammøte.  Overfor 

avdelingens medlemmer skal avdelingsstyret hvert år på forsvarlig måte bekjentgjøre fristen for 

innlevering av forslag til behandling på årsmøtet. 
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e) Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis Representantskapet, avdelingsstyret eller minst 10% av 

medlemmene i avdelingens område, forlanger det.  Møtet innkalles av avdelingsstyret, 

Hovedstyret eller Representantskapets ordfører med minst 14 dagers varsel og med angivelse av de 

saker som skal behandles. Stemmerett har medlem som er registrert i avdelingens område og som 

har betalt kontingent. Det stemmes ved personlig frammøte. 

f) Avdelingens årsberetning, regnskap med revisjonsrapport og protokoll fra årsmøte sendes 

Hovedstyret umiddelbart etter årsmøtet, og senest 15. mars. 

g) Avdelingens styre er ansvarlig ovenfor den enkelte avdelings årsmøte, Representantskapet og 

Hovedstyret. 

Avdelingsstyret leder avdelingens daglige drift i samsvar med klubbens formål, (Jfr. §1-1 og §1- 2), og 

treffer beslutninger i alle saker som ikke tilligger avdelingens årsmøte, Hovedstyret eller 

Representantskapet. 

Arbeidet som kasserer og sekretær fordeles blant styremedlemmer/varamedlemmer. 

Avdelingsstyret skal utarbeide aktivitetsplan og eventuelt budsjett for driftsåret. 

Avdelingsstyret skal sende utskrift av protokoll fra styremøtene til Hovedstyret. Fra utskriften kan 

unntas fortrolige saker. Det forutsettes at den lokale avdeling selv iverksetter 

inntektsbringende tiltak, som den i så fall beholder overskuddet av. 

Avdelingen kan søke Hovedstyret om tilskudd avdelingens drift  

Varamedlemmer har møterett i avdelingsstyret. 

Alle medlemmer av NSK må ha mulighet for å ivareta sine demokratiske rettigheter. I fylker hvor det 

ikke er NSK-avdeling kan medlemmene overføres til nærmeste NSK-avdeling og vil få fulle 

demokratiske rettigheter. Overgang av et fylkes medlemmer til nærmeste avdeling vedtas av RS for 

ett år av gangen. Nærmeste avdeling skal høres. Andre medlemmer, så som utenlandske boende, 

som ut fra sin adresse ikke tilhører noen bestemt avdeling, kan utøve sine medlemsrettigheter 

gjennom Hovedstyret, dog uten egne årsmøter, og slik at de er representert i Representantskapet 

gjennom at Hovedstyrets leder og nestleder har fulle rettigheter i Representantskapet. 

KAP. 5 REPRESENTANTSKAPSVALGTE VERV/KOMITEER 
§5-1 VALGKOMITÉ  
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens 

arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal 

besettes.  

§5-2 REVISOR  
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 

årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

Medlemmer av avdelingsstyret kan ikke velges til revisor. 
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§5-3 ORDENSUTVALG  
Ordensutvalgets består av leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid.  Klubbens 

Ordensutvalg behandler æresbevisningssaker i forhold til medlemmene i henhold til lovene og 

instruks gitt av Representantskapet. Avdelingsstyrene, Representantskapets medlemmer, ordfører, 

og varaordfører, samt Hovedstyret har forslagsrett overfor Ordensutvalget.  

KAP. 6 DIVERSE BESTEMMELSER 
§6-1 LOVENDRINGER  
Lovendringer kan kun skje på ordinært Representantskapsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. 

Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det 

tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  

§6-2 TOLKING AV LOVENE  
NKKs Lovkomité kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av 

medlemskapet i NKK jfr. Norsk Kennel Klubs lover §6-1.  

§6-3 OPPLØSNING  
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært representantskapsmøte. Beslutningen 

må stadfestes på ekstraordinært representantskapsmøte med minst ¾ flertall.  Først etter annen 

gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av 

årsmøte bestemte formål.  Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt, tilfaller midlene NKK.  

§6-4 FLERTALLSDEFINISJONER  
Simpelt flertall  

• Flest stemmer der hvor det voteres over 3 eller flere saker eller kandidater 

Alminnelig flertall  

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer  

• Blanke stemmer teller ikke  

Kvalifisert flertall  

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall  

• Blanke stemmer teller  

• Bruk er vedtektsfestet  

§6-5 OPPLØSNING AV AVDELINGER  
Forslag om oppløsning av avdeling behandles på ordinært eller ekstraordinært 

representantskapsmøte dersom minst 1/5 av medlemmene er til stede og forslaget oppnår minst 2/3 

flertall av de avgitte stemmer.  

Dersom et avdelingsstyre trekker seg midt i en periode, eller det ikke lykkes å velge styre på 

avdelingens ordinære årsmøte, overtar Hovedstyret ansvaret for avdelingens forretningsmessige 

forpliktelser fram til et ekstraordinært årsmøte kan avholdes og nytt styre kan velges. Hovedstyret 

skal også overta ansvaret for avdelingens eiendeler, herunder eventuelle kontantbeløp, samt overta 

disposisjonsrett til bankkonti. Bankutskrifter og bilag tilhørende regnskapet skal også utleveres. Blir 

det ikke valgt noe nytt styre, beholder Hovedstyret ansvaret fram til avdelingen eventuelt legges ned.  
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Hvis et avdelingsstyre trekker seg midt i en periode, skal det søkes å avholde et ordinært eller 

ekstraordinært årsmøte i løpet av de neste seks måneder. Dersom aktiviteten i en avdeling har ligget 

nede i et driftsår og årsberetning, regnskap og budsjett ikke er innsendt, kan Hovedstyret beslutte 

avdelingen oppløst. Avdelingens midler etter oppgjort bo tilfaller NSK ved Hovedstyret, men skal stå 

på sperret konto i NSK i fem år og tilfaller avdelingen dersom den starter opp igjen i denne perioden. 


