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Lovnormal for Hordaland EHK 
 
§1 
 
Hordaland Elghundkiubb er 
- medlem av NEKF og gjennom dette samarabeidende med Norsk Kennel Klub (NKK) og de samarbeidende 
hundeorganisasjoner i inn- og utlandet. 
- Medlemmer i Klubben er gjennom klubbens medlemskap i Norsk Elghundklubber`s Forbund  tilsluttet  
Norske Kennel Klubb  og  underlagt NEKFs og NKK`s lover og vedtak. 
 
§2 
 
Klubbens formal er innen sitt område: 
-  a arbeide for riktig behandling av hunder 
-  a arbeide for et forsvarlig hundehold 
-  a fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse 
-  a arbeide for elghundrasenes utvikling og forbedring. 
Formalet søkes fremmet ved: 
-  a drive opplysningsvirksomhet 
-  a arrangere jaktprøver og utstilling 
-  a formidle kontakt mellom NEKFs avlsråd, oppdrettere og valpkjøpere 
-  a samarbeide med NEKF og andre elghundklubber i saker av felles interesse 
-  a opprette samarbeid med grunneiere, kommunale organ og organisasjoner i saker av felles interesse. 
 
§3 
 
Som medlem kan opptas enhver interessert person. Styret kan nekte a oppta person som antas a kunne skade klubben, 
eller er dømt for dyremishandling. Person som blir nektet opptak kan anke avgjørelsen inn for klubbens årsmøte. 
Anken må sendes senest 14 dager etter at avslag om opptak er mottatt. 
Person som er eksludert av NKK eller samarbeidende klubb kan ikke opptas som rnedlem. 
 
§4 
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.  Medlem som ikke har betalt kontingent ved 
arets utgang blir strøket og mister sine rettigheter. 
 
§5 
 
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og holdes hvert ar innen 10. februar. Møtet innkalles med 14 dagers varsel. 
Innkallingen skal inneholde dagsorden for årsmøtet med 

- innstilling til vedtak fra styret i de saker som trenger årsmøtets godkjenning.  
- Saker som ønskes behandlet på årsmøtet – herunder forslag til valg - må sendes styret/valgkomi- 

teens formann innen 10. januar. 
 

Formannen eller fungerende formann åpner årsmøtet samt leder: 
I  Godkjenning av innkalling 
2. Godkjenning av saksliste 
3. Valg av 2 personer til a undertegne protokollen 
4. Valg av protokollfører 
5. Valg av arsmøtedirigent 
 
Arsmøtet skal videre behandle: 
6 .Styrets årsberetning 
7 .Styrets regnskap 
8 .Saker på sakslisten - herunder sakslisten for kommende RS-møte 
9. Tildeling av hedersbevisninger. 
 
 
 



 
10.         Valg:                       

a. Valg av formann 
b. Valg av viseformann 
c. Valg av 3 styremedlemmer 
d. Valg av 2 varamenn til styret 
e. Valg av 2 revisorer 
f. Valg av valgkomite på 3 medlemmer samt dets formann 
g. Valg av representanter til NEKFs RS-møte. 

 
Formannen velges for 1 år. Viseformannen velges for 2 år. Øvrige valg gjelder for 2 år bortsett fra varamenn som 
velges for I år. Det ene styremedlem skal tre ut etter 1 år -avgjøres ved loddtrekning på årsmøtet. 
Benkeforslag ved valg godtas ikke på årsmøtet, men valgkomiteen legger fram alle  innkomne  forslag  -  samt  sin  
egen innstilling. 
Alle valg skal være skriftlige dersom ikke årsmøtet bestemmer noe annet. Alle saker bortsett fra lovendringer - avgjøres 
med simpelt flertall. Bare medlemmer som har betalt arets kontingent har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet  kan 
behandle, men ikke fatte vedtak i saker som ikke star på sakslisten. 
 
§6 
 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 1/4 av medlemmene krever det. Innkallingen skal skje på 
samme måte og med samme tidsfrister som for ordinært årsmøte. Bare saker som er angitt i innkallingen kan behandles 
og avgøres. 

 
§7 
 
Lovendringer kan bare vedtas av årsmøtet -ordinært eller ekstraordinært og med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Lovendringer ma for a kunne settes i verk være godkjent av NEKFs styre. Lovendringer som ikke blir godkjent av 
NEKFs styre kan ankes til forbundets RS-møte. 

 
§8 

 
Mellom årsmøtene ledes klubben av et styre på 5 medlemmer valgt av årsmøtet. Styret forestar den daglige drift av 
klubben i overensstemmelse med lovene. Styret formidler medlemmenes kontakt med NEKFs styre og andre organer. 
Styret kan oppnevne nødvendige utvalg og arbeidsgrupper. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer inkl. 
formannen er tilstede. 
Ved stemmelikhet har fungerende formann dobbeltstemme. 
 
§9 
 
Styret kan advare eller be om a uttre av klubben, utelukke for et bestemt tidsrom eller ekskludere medlem som handler i 
strid med gjeldende lover og regler eller oppfører seg uverdig på en for klubben eller dens medlemmer skadelig mate, 
eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter. Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom eller ekskluderes 
på bakgrunn av forannevnte bestemmelser kan innen 14 dager fra mottatt meddelelse anke saken inn for klubbens 
Årsmøte. Årsmøtet kan bestemme om saken skal videresendes til Lovkomiteen i NEKF. Avslår årsmøtet a videresende 
anken, kan medlemmet selv bringe saken inn for Lovkomiteen i NEKF, som lager innstilling og oversender saken til 
RS. 
 
§10 
 
0ppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte og med minimum 2/3 flertall. Ved eventuell oppløsning 
fatter årsmøtet  vedtak  om  anvendelse  av  klubbens aktiva. Slikt vedtak fattes med simpelt flertall. 
 
§11 
 
Det skal føreligge stillingsinstruks for alle verv. Styre kan endre og justere disse etter behov. 
 
 
 
 


