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LOVER 

 

for 

 

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND 

 

 

 

 

KAPITTEL 1 - NAVN, DEFINISJON, 

                              FORMÅL                       

 

§ 1  Navn og definisjon 

 

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) er en 

videreføring av Norsk Dyrehundklubb - stiftet 

16.11.1899 - og er en sammenslutning av norske elg-

hundklubber. 

NEKF er en spesialklubb for rasene: Norsk Elghund, 

grå og sort, jämthund, karelsk bjørnehund, russisk-

europeisk laika, vest-sibirsk laika, øst-sibirsk laika, 

Svensk hvit elghund og Hälleforshund. 

NEKF er ved overenskomst - samarbeidende med 

Norsk Kennel Klub og derigjennom med anerkjente 

hundeorganisasjoner i inn- og utland. 

  

 

§ 2   Formål 

 

NEKF har til formål å: 

å arbeide for ansvarlig hundhold 

å arbeide utvikling og forbedring av elghundrasene, 

særlig de norske 

å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av 

disse. 

Formålet søkes fremmet ved: 

å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper 

og bruk 

 å avholde jaktprøver 

 å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis 

for bedre ettersøk av skadet vilt 

 å avholde utstillinger og 

unghundfremvisninger 

 å veilede i avl og oppdrett av elghunder  

 å overvåke og fastsette rasenes standard  

 å utdanne og etterutdanne eksteriør- og 

jaktprøvedommere 

 å bistå klubber og interessegrupper i 

organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå 

optimalt samarbeide 

 å opprette samarbeid med organisasjoner og 

offentlige organ i saker av felles interesse. 

Formålet søkes oppnådd ved at NEKFs organer setter i 

verk tiltak som antas å gagne formålet best mulig.  

 

 

KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP 

 

§ 3 Typer medlemskap 

 

Medlemskap i NEKF omfatter: 

områdeklubber og derigjennom enkeltmedlemmer 

 

§ 4 Opprettelse av medlemskap 

 

Som medlem av NEKF kan opptas elghundklubber 

som: 

 dekker et naturlig og bestemt geografisk 

område 

 har vedtatt lover (jf. lovnormalen) for NEKFs 

tilsluttede elghundklubber. 

Søknader om opptak av nye klubber behandles av RS. 

Blir ikke en søknad godkjent, kan samme sak først 

opptas til ny behandling etter 3 år. 

 

§ 5 Medlemsavgift 

 

Avgiftens størrelse fastsettes av NEKFs Represen-

tantskap.  Innbetaling skjer til NEKFs kasserer og 

gjelder for kalenderåret den innbetales. 

 

§ 6 Medlemsplikter 

 

Medlemmene er forpliktet til å følge NEKFs lover, 

regler, bestemmelser og retningslinjer.  Medlem 

forplikter seg til å opptre slik at NEKFs formål og 

anseelse fremmes.  Medlem som ikke har betalt skyldig 

avgift, eller som ikke har regulert annen gjeld til NEKF 

i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter. 

Medlemmene har økonomisk rapporteringsplikt, 

herunder årsmelding, årsregnskap med balanse, 

revisjonsrapport til Forbundsstyret innen 1. mars. 

 

§ 7 Opphør av medlemskap 

 

Medlemskap i NEKF opphører ved: 

utmeldelse 

manglende betaling av gjeld til NEKF som etter vanlig 

forretningsmessige prosedyrer ikke er gjort opp 

eksklusjon besluttet av RS. 
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KAPITTEL 3 - ORGANISASJONEN 

 

§ 8 NEKFs organisasjon 

 

NEKF er bygget opp av følgende organer: 

 

A.   Områdeklubbene (KL) består av: 

A.1  KLs Årsmøte    

  (Ordinært/Ekstraordinært) 

A.2  KLs Styre 

A.3  KLs Valgkomité 

A.4  KLs andre Utvalg 

 

B.   Representantskapet (RS) består av: 

B.1  Representantskapet   

  (Ordinært/Ekstraordinært RS-møte) 

B.2  RSs Ordfører/Viseordfører 

B.3  RS har som utøvende komitéer: 

  Lov- og Kontrollkomite 

  Valgkomite 

  Fullmaktskomite 

 

C. Forbundsstyret (FS), forbundets arbeidsutvalg 

 for daglig ledelse og drift består av: 

C.1  Forbundsstyret 

C.2  FSs  andre utvalg 

C.3  Sekretariatet 

 

D.   Revisorer 

 

Til sete i Representantskapet og til tillitsverv i Norske 

Elghundklubbers Forbund kan ikke velges eller opp-

nevnes person som er dømt for dyremishandling etter 

«Lov om dyrevern» (Dyrevernloven). 

 

  

KAPITTEL 4 - REPRESENTANTSKAPET 

 

§ 9    Kompetanse og sammensetning 

 

Representantskapet (RS) er NEKFs øverste beslut-

ningsorgan. 

Det består av: 

Områdeklubbene - som senest 3 uker før møte i RS må 

ha meddelt FS hvem som skal være klubbens 

representant(er) og klubbens vararepresentant(er). 

Medlemmer og varamedlemmer av FS er ikke valgbare.  

Antall representanter velges ut fra medlemstallet pr. 

31.12. foregående år med delingstall på 70 etter følg-

ende skala:           

          0 -   69 medlemmer   1 representant 

        70 - 139 medlemmer  2 representanter 

      140 - 209 medlemmer  3 representanter 

      210 - 279 medlemmer   4 representanter 

      280 - 349 medlemmer   5 representanter 

      350 - 419 medlemmer  6 representanter 

 

    

      420 - 489 medlemmer   7 representanter 

      490 - 559 medlemmer    8 representanter 

      560 - osv. 

 

Representantene har 1 stemme hver. Ved stemmelikhet 

avgjøres saken ved at Ordfører/Viseordfører evt. Sette-

ordfører avgir stemme. 

 

Forbundsstyrets medlemmer - uten stemmerett og med 

nødvendig administrativ assistanse fra Sekretariatet - 

også uten stemmerett. 

NEKFs revisorer, samt NEKFs faste komitéer, råd og 

utvalg skal være representert på RS, enten ved leder 

eller ved fullmakt til annet medlem.  Disse har talerett, 

men ikke stemmerett, hvis de ikke samtidig er valgte 

RS-representanter. 

Øvrige medlemmer av komitéer, råd og utvalg har 

adgang til å møte uten tale- og stemmerett. 

Alle som møter ved RS, unntatt revisorene, må være 

medlemmer av organisasjonen. 

 

 

§ 10  Representantskapsmøte 

 

Ordinært RS-møte holdes hvert år innen utgangen av 

mai, på sted og til tid som fastsettes av Forbundsstyret 

og innkalles av RSs Ordfører.  Dersom spesielle 

forhold tilsier det, kan tidsfristen fravikes. 

Ekstraordinært RS-møte holdes når Forbundsstyret eller 

minst halvparten av klubbene forlanger det.  Møtet 

holdes innen 8 uker. 

 

Innkallelse med nødvendige saksdokumenter til RS-

møte sendes av RSs Ordfører med minst 2 ukers varsel 

til de oppnevnte klubbrepresentanter, forbunds-

styremedlemmene, NEKFs revisorer, Lov- og Kontroll-

komite, Valgkomite, Fullmaktskomite og Avlsråd. 

Sekretariatet bistår RSs Ordfører med innkallingen. 

Områdeklubbene bærer selv sine utgifter for RS-del-

takerne. 

Saker som Forbundsstyret ønsker å fremme for RS og 

kandidater som er på valg sendes klubbene innen 31. 

desember. 

Saker som klubbene behandler på sine årsmøter og som 

ønskes fremmet for RS sendes Forbundsstyret innen 1. 

mars.  Alle saker som klubbene ønsker å fremme som 

RS-sak, og som er lovlig innsendt skal føres opp på 

sakslisten. Forbundsstyret behandler deretter disse 

straks og avgir sin innstilling som umiddelbart sendes 

klubbene. 

Forslag til vedtekts-/lovendring sendes straks område-

klubbene til uttalelse før behandling i RS. 

Forslag på kandidater til valg sendes Valgkomiteen 

innen 1. mars. 

Bare saker og forslag som er oppgitt i innkallelsen kan 

behandles av RS. 

Møter i RS ledes av Ordføreren, eller i dennes fravær 

av Viseordføreren - eventuelt av en av RS valgt 

Setteordfører. 
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§ 11  Stemmerett i RS-møter 

 

Bare representanter hvis fullmakter er godkjent av RS 

har stemmerett. For å være valgbar eller å ha stemme-

rett må det være betalt medlemskontingent for det 

foregående år. Fraværende representant, hvis opp-

nevnte vararepresentant ikke møter, kan overlate sin 

stemme til en annen møtende representant. Ingen kan 

overta stemmer fra flere enn 1 fraværende representant.   

Ordfører/Viseordfører evt. Setteordfører har bare 

stemmerett ved stemmelikhet. 

Vedtak om lovendring krever 2/3 flertall av de avgitte 

stemmer i RS.   Når ikke annet er fastsatt i vedtaket, 

trer lovendring i kraft straks. 

Andre voteringer i RS avgjøres med alminnelig flertall 

av avgitte stemmer. Minst halvparten av klubbene må 

være representert.  Ved stemmelikhet er Ordførerens, 

eller i dennes fravær Viseordførerens/setteordførerens 

dobbeltstemme avgjørende. 

Forslag om oppløsning av NEKF behandles etter 

reglene i § 19. 

Alle avstemminger i saker og ved valg gjennomføres 

som åpen avstemming såfremt skriftlig avstemming 

ikke er krevd. 

 

 

§ 12  Representantskapets oppgaver 

 

RS oppgaver er å behandle: 

 godkjennelse av representantenes fullmakter  

 konstituering av møtet 

 oppnevne tellekorps 

 oppnevne representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet 

 Forbundsstyrets årsberetning og Lov- og 

Kontrollkomiteens erklæring 

 Forbundsstyrets årsregnskap og revisors 

beretning 

 Forbundsstyrets forslag til medlemskontingent 

 Forbundsstyrets budsjett 

 forslag til lovendringer 

 forslag fra Forbundsstyret og/eller klubbene, 

handlingsplaner og andre saker som forelegges 

av Forbundsstyret, herunder opprettelse av, 

eventuelt oppløsning av områdeklubber 

tilsluttet NEKF. 

 innstilling fra Valgkomiteen til Ordinært RS-

møte, hvoretter RS velger: 

 Representantskapets Ordfører og Viseordfører 

for 1 år - kan gjenvelges et ubegrenset antall 

ganger 

 Forbundsstyrets leder for 1 år - kan gjenvelges 

et ubegrenset antall ganger 

 Forbundsstyrets nestleder, øvrige 3 med-

lemmer og 2 varamedlemmer av FS for 2 år - 

kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger 

 Lov- og Kontrollkomité på 3 medlemmer og 1 

varamedlem samt valg av leder - kan 

gjenvelges et ubegrenset antall ganger.  Hvert 

år er 1 av komitémedlemmene på valg .  

Varamedlemmet velges for 2 år. 

 Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamed-

lem.   Valgkomiteen velges for 3 år og 

rulleres, dvs. at det går ut 1 medlem hvert år, 

det 3. året sitter medlemmet som leder. 

Medlemmene skal ikke sitte mer enn 3 år. 

Varamedlemmet velges for 2 år. 

 1 revisor for 1 år 

Forslag på kandidater til valg kan bare fremmes av 

Valgkomité og Områdeklubbene.   

Bare de kandidater som rettidig er foreslått av 

Valgkomiteen eller Områdeklubb kan på RS foreslås 

valgt, men kun på de plasser de er foreslått til.  

Valgkomiteen har mulighet til å fravike fra dette men 

kun i de tilfeller hvor det ikke finnes flere lovlige 

framsatte kandidater.  

For å være valgbar må medlemskontingent for det 

foregående år være betalt. 

Forbundsstyret velges på fritt grunnlag - dog slik at 

ingen Områdeklubb får mer enn 1 styremedlem.  RS 

bør tilstrebe en geografisk spredning av styremed-

lemmer/varamedlemmer. 

Alle medlemmer av NEKF er valgbare til NEKFs styre 

og øvrige organer.  Dog slik at velges leder i en om-

rådeklubb inn i NEKFs styre eller som RS Ordfører 

eller Viseordfører eller som medlem til Lov- og 

Kontrollkomiteen, trer denne ut av områdeklubbens 

styre og klubbens nestleder overtar. 

RS Ordfører/Viseordfører kan ikke sitte i NEKFs styre, 

Lov- og kontrollkomiteen, Valgkomiteen eller Full-

maktskomiteen. 

NEKFs styremedlemmer kan ikke velges som med-

lemmer av Lov- og Kontrollkomite, Valgkomite eller 

Fullmaktskomité, men kan velges til andre komitéer og 

utvalg. 

Ifall RS ved lovendring oppretter nye organer i NEKF, 

kan RS i samme møte velge tillitspersoner til de 

nyopprettede verv - om nødvendig uten at forslag på 

kandidater har vært fremmet på fastsatt vanlig måte. 

RS kan oppnevne ad hoc-utvalg/-komiteer for konkrete 

avgrensede oppdrag.  RS eller Forbundsstyret gir disse 

sitt mandat. 

Styret kan sette posten eventuelt på sakslista til RS.  

Saker kan ikke realitetsbehandles, men uttalelser kan 

avgis. 

 

 

KAPITTEL 5 - REPRESENTANTSKAPETS  

                           OPPNEVNTE KOMITÉER 

 

§ 13  Lov- og Kontrollkomite (LKK) 

 

LKKs oppgave er på vegne av RS å føre løpende 

kontroll med NEKFs totale virksomhet. 

LKK kan avgi uttalelse til Representantskapets 

Ordfører når komitéen finner dette ønskelig.  

Ordføreren skal da straks underrette Forbundsstyret. 
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LKK skal avgi erklæring til RS før Forbundsstyrets 

årsberetning og årsregnskap blir behandlet på Repre-

sentantskapsmøte. 

LKK skal ivareta overholdelse, tolkninger av NEKFs 

lover, regler, og vedtak fattet av alle NEKFs organer. 

RS vedtar instruks for LKK. 

 

§ 14  Valgkomite (VK) 

 

VKs oppgave er å forelegge Ordinært Representant-

skapsmøte forslag til: 

kandidater til alle verv som det etter NEKFs lover eller 

vedtak i RS tilligger RS å velge 

revisorer 

RS vedtar instruks for VK. 

 

§ 15 Fullmaktskomite(FK) 

 

Forbundsstyret oppnevner 2 personer til å gjennomgå 

representantenes fullmakter og innstillingen legges 

fram for RS til godkjenning. 

RS vedtar instruks for FK. 

 

 

KAPITTEL 6 - FORBUNDSSTYRET 

 

§ 16 Forbundsstyrets (FS) kompetanse og 

         sammensetning 

 

Forbundsstyret leder NEKFs virksomhet, drift og 

aktiviteter etter forbundets lover og hovedlinjer trukket 

opp av RS. 

FSs leder innkaller til styremøte når vedkommende 

finner det nødvendig, eller et flertall av styremedlem-

mene krever det. 

Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Ved 

stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. 

Styret kan advare eller be om å uttre av, utelukke for et 

bestemt tidsrom eller ekskludere Områdeklubber som 

handler i strid med gjeldende lover og regler eller opp-

fører seg på en for NEKF eller dets medlemmer 

uverdig/skadelig måte, eller for manglende oppfyllelse 

av medlemsplikter. 

Områdeklubber som utelukkes for et bestemt tidsrom 

eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestem-

melser, kan innen 30 dager fra mottatt skriftlig meddel-

else anke avgjørelsen inn for NEKFs Lov- og Kontroll-

komité (LKK).  Vedkommende skal i meddelelsen  

 

gjøres oppmerksom ankemulighet og ankefrist.  Anken 

stiles til LKK og sendes NEKFs styre v/sekretariatet. 

LKK lager innstilling og oversender saken til RS. 

FS består av leder, nestleder og 3 øvrige styremed-

lemmer, og er beslutningsdyktig når lederen eller nest-

lederen og minst 2 av de øvrige styremedlemmer deltar. 

 

§ 17 Forbundsstyrets oppgaver 

 

FS oppgaver er å: 

lede NEKF mellom møtene i Representantskapet 

være bindeledd mellom Forbundet og Områdeklubbene 

avholde rådgivende drøftingsmøter med lederne i 

Områdeklubbene. 

forberede RS-møtet i henhold til lovverket 

behandle og gi innstilling i saker som legges fram for 

RS 

innstille til RS om opprettelse eventuelt oppløsning av 

klubber 

oppnevne utvalg og komitéer for særlige saker eller 

saksområder 

fastsette regler, bestemmelser og instrukser for disse 

bevilge innefor budsjetterte rammer bidrag til sam-

arbeidende klubber, utvalg eller enkeltpersoner for 

løsning av spesielle oppgaver 

forelegge saker for Lov- og Kontrollkomiteen 

ansette funksjonærer og utarbeide instruks for disse 

treffe beslutning i saker som ikke etter lovene eller 

vedtak i RS tilligger RS eller RS-komiteene 

Fra Forbundsstyrets møter skal det føres protokoll.  Ut-

skrift sendes Områdeklubbene, Lov- og 

Kontrollkomiteen og Revisorene og medlemsbladet 

Elghunden eller til andre FS beslutter. 

Forbundsstyret er ansvarlig overfor og rapporterer til 

Representantskapet. 

 

§ 18 Sekretariatet 

 

Sekretariatet skal arbeide med daglig løpende opp-

gaver, herunder RS, for NEKF. 

 

 

KAPITTEL 7 - DIVERSE BESTEMMELSER                        

 

§ 19 Oppløsning av NEKF 

 

Forslag om oppløsning av NEKF skal behandles som 

følger: 

forslaget behandles i RS-møte.  Vedtak om oppløsning 

krever ¾ flertall av samtlige stemmer i RS. 

saken utstår deretter til neste RS-møte, tidligst etter 1 

år, og fornyet vedtak om oppløsning krever igjen ¾ 

flertall av samtlige stemmer i RS. 

Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om 

oppløsning i kraft. Etter endelig beslutning om 

oppløsning tilbakeføres NEKFs midler til 

områdeklubbene i henhold til medlemstall pr. 31.12. 

foregående år. 
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INSTRUKS FOR LOV- OG KONTROLLKOMITE (LKK) 

Vedtatt av Representantskapsmøtet den 5.4.1997 

med endringer vedtatt av Representantskapet 5.4.2003 

 

 

1. LKK består av 3 medlemmer hvorav 1 er leder. 

 Ved avstemning har de 3 medlemmene 1 stemme hver. 

 Komitéens medlemmer forutsettes å ha særlig innsikt i sitt arbeidsfelt og fastsetter selv sin arbeidsmåte.  

 Medlemmene er likestilt. 

 LKK skal tilstrebe å gi enstemmige erklæringer og uttalelser til RS. 

 

2. Under sin kontroll av NEKFs totale virksomhet skal LKK  følge utviklingen av regnskap i forhold til budsjett 

 når LKK finner dette ønskelig.  Videre påligger det LKK å ivareta overholdelse, tolkninger av NEKFs lover, 

 regler, og vedtak fattet av alle NEKFs organer. 

  

3. LKK har krav på at Forbundsstyret og sekretariatet bistår komitéen ved å stille til disposisjon nødvendig 

 materiale når LKK har behov for dette. 

 

4. Finner LKK under sitt arbeid noe særskilt å bemerke, skal komitéen straks underrette Representantskapets 

 Ordfører. 

 

5. Forut for Ordinært- og Ekstraordinært RS-møte skal LKK avgi erklæring til RS med beretning om den forløpne 

 termin. 
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INSTRUKS FOR VALGKOMITE (VK) 

Vedtatt av Representantskapsmøtet den 5.4.1997 

med endringer vedtatt av Representantskapet 5.4.2003 og 

vedtatt av Representantskapet 30.4.2011. 

 

 

 

1. VK består av 3 medlemmer hvorav 1 er leder. 

 VK velges for 3 år og rulleres, dvs. at det går ut 1 medlem hvert år, 3. året sitter vedkommende som leder. 

 Ved avstemning har de 3 medlemmene 1 stemme hver. 

 

2. VK skal i riktig tid forelegge Representantskapet innstilling med forslag på: 

 - kandidater til alle verv som det etter NEKFs lover og vedtak i RS tilligger RS å velge 

 - revisorer 

 

3. VK skal ta kontakt med Områdeklubbene for å innhente forslag på kandidater til verv som skal besettes.  VK 

 kan på eget initiativ fremme forslag    

 på kandidater. 

 

4.      Forslag på kandidater til valg må være VK ihende innen 1. mars. 

 Senest 5 uker før RS-møtet skal VK avgi sin innstilling til RS i form av samlet forslag. 

 Valgkomiteens forslag skal ivareta ordlyden i § 12 i NEKFs lover. 

  

5. Forslaget skal inneholde minst 1 - ett - forslag for hvert verv som skal besettes. 

 VK skal tilstrebe enstemmig innstilling.  Deler VK seg må minst 2 medlemmer gi en kandidat sin stemme for at 

 forslaget kan betegnes som «anbefalt av VK».  Mindretallsforslag skal føres opp, så fremt forslaget blir 

 opprettholdt. 

 

6. I forslaget inntas først de kandidater som er «anbefalt av VK» for de enkelte verv.  Dernest inntas forslag som 

 ikke har oppnådd VKs anbefaling. 

         Alle forslag føres opp med forslagstillers navn angitt. 
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INSTRUKS FOR FULLMAKTSKOMITÉ (FK) 

Vedtatt av Representantskapsmøtet den  5.4.1997 

med endringer vedtatt av Representantskapet 5.4.2003 

 

 

1. FK består av 2 personer som oppnevnes av Forbundsstyret blant de innmeldte deltakere til RS.  

 Disse varsles i god tid før møtet. 

 

2. FK går gjennom de innkomne fullmakter og påser at disse er i overensstemmelse med de innsendte navn på 

 representanter/vararepresentanter. 

 

3. FK skal avgi følgende opplysninger som skal godkjennes av RS: 

 - hvor mange som møter og som godkjennes 

 - hvor mange som møter med fullmakt for 

   én annen representant 

 - hvor mange som eventuelt ikke god- 

              kjennes. 

 Opplysninger skal gis pr. Områdeklubb. 
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LOVNORMAL 

for 

OMRÅDEKLUBBER 

tilsluttet 

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) 

Vedtatt av Representantskapet 5.4.1997 

med endringer vedtatt av Representantskapet 5.4.2003 

 

 

KAPITTEL 1 - NAVN, DEFINISJON, FORMÅL  

 

§ 1   Navn og definisjon 

 

............................ elghundklubb er medlem av NEKF 

og gjennom dette samarbeidende med Norsk Kennel 

Klub (NKK) og derigjennom med anerkjente 

hundeorganisasjoner i inn- og utland. 

Medlemmer i Klubben er gjennom klubbens medlem-

skap i NEKF tilsluttet Norske Elghundklubbers 

Forbund og underlagt NEKFs lover og vedtak. 

 

§ 2   Formål 

 

Klubbens formål er innen sitt område: 

 å arbeide for ansvarlig hundhold 

 å arbeide utvikling og forbedring av 

elghundrasene, særlig de norske 

 å fremme interessen for elghundrasene og 

riktig bruk av disse. 

 Formålet søkes fremmet ved: 

 å utbre kjennskap til elghundrasene, deres 

egenskaper og bruk 

 å avholde jaktprøver 

 å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis 

for bedre ettersøk av skadet vilt 

 å avholde utstillinger og 

unghundfremvisninger 

 å veilede i avl og oppdrett av elghunder og på 

bakgrunn av NEKF’s avlsutvalg formidler 

klubbens avlskontakt opplysninger til 

oppdrettere og valpekjøpere. 

 å utdanne og etterutdanne eksteriør- og 

jaktprøvedommere 

 å samarbeide med NEKF og med andre 

elghundklubber i saker av felles interesse 

 å bistå klubber og interessegrupper i 

organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå 

optimalt samarbeide 

 å opprette samarbeid med grunneiere, 

organisasjoner og offentlige organ i saker av 

felles interesse. 

Formålet søkes oppnådd ved at Klubben setter i verk 

tiltak som antas å gagne formålet best mulig.  

 

 

 

 

 

 

 

KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP 

 

§ 3   Typer medlemskap 

 

Medlemskap i klubben omfatter: 

årlig betalende medlemmer 

æresmedlemmer 

 

§ 4   Opprettelse av medlemskap 

 

Som medlem kan opptas enhver interessert person.  

Innmelding skjer til klubbens kasserer/sekretær. 

Styret kan nekte å oppta person som antas å kunne 

skade klubben, eller som er dømt for dyremishandling 

etter «Lov om dyrevern».  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.  Klubben skal i avslaget gjøre 

oppmerksom på ankemulighet og ankefrist. 

Person som er ekskludert av NKK eller samarbeidende 

klubb kan ikke opptas som medlem. 

 

§ 5   Medlemskontingent 

 

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet og betales 

forskuddsvis.  Medlem som ikke har betalt kontingent 

ved årets utgang blir strøket og mister sine rettigheter. 

 

 

KAPITTEL 3 -  ORGANISASJONEN 

 

§ 6 Områdeklubbens organisasjon 

 

Områdeklubbene (KL) består av følgende organer: 

Årsmøte (Ordinært/Ekstraordinært) 

Styre 

Valgkomité 

andre Utvalg 

Revisorer 

Årsmøtet velger representanter for klubben til NEKFs 

Representantskap. 
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KAPITTEL 4 - ÅRSMØTET 

 

§ 7  Årsmøte 

 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og det ordi-

nære årsmøtet holdes hvert år innen 20. februar.  Møtet 

innkalles med minst 14 dagers varsel.  Innkallingen skal 

inneholde dagsorden for årsmøtet og videre skal oppgis 

de saker som skal behandles på årsmøtet samt styrets 

innstilling til vedtak i saker som trenger årsmøtets 

godkjenning.  Saker og forslag som ønskes behandlet 

på årsmøtet - herunder forslag til valg - må være h.h.v. 

styret/valgkomiteens formann i hende senest 10. januar. 

 

Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet samt 

leder: 

 godkjennelse av innkalling 

 godkjennelse av saksliste 

 valg av tellekorps 

 valg av 2 personer til å undertegne protokollen 

fra møtet 

 valg av protokollfører 

 valg av årsmøtedirigent evt  visedirigent 

 Årsmøtet skal videre behandle: 

 Styrets årsberetning 

 Styrets årsregnskap og revisorenes rapport 

 saker på sakslisten - herunder saker til 

sakslisten for kommende RS-møte 

 tildeling av hedersbevisninger 

 innstilling fra valgkomiteen hvoretter årsmøtet 

velger: 

 Klubbens leder for 1 år 

 Klubbens nestleder for 2 år 

 3 styremedlemmer  for 2 år.   Det ene styre-

medlem som skal tre ut etter 1 år avgjøres ved 

loddtrekning på årsmøtet 

 2 varamedlemmer til styret for 1 år 

 2 revisorer for 1 år 

 Valgkomité på 3 medlemmer samt dets leder.  

Hvert år er 1 av komitémedlemmene på valg 

 valg av representanter til NEKFs RS-møte 

 etter forslag fra valgkomiteen fastsettes 

honorar/godtgjørelse til styrets medlemmer 

 

Til alle verv kan det gjenvelges et ubegrenset antall 

ganger. 

Alle avstemminger er åpne, også valg, dersom skriftlig 

avstemming ikke kreves.  Årsmøtedirigenten har 

stemmerett, men ved stemmelikhet har dirigent eller evt 

visedirigent dobbel stemme. 

Alle saker, bortsett fra lovendringer, avgjøres med 

alminnelig flertall.  Om lovendring kfr. § 9.   

For å være valgbar eller ha stemmerett på årsmøtet, må 

det være betalt medlemskontingent for det foregående 

år, og stemmerett skjer kun ved personlig frammøte. 

Årsmøtet kan behandle, men ikke fatte vedtak i saker 

som ikke står på sakslisten. 

 

 

 

 

§ 8   Ekstraordinært årsmøte 

 

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller minst 

1/4 av medlemmene krever det.  Møtet avholdes innen 

8 uker og innkallingen skal skje på samme måte og med 

samme frister som for ordinært årsmøte.  Bare saker 

som er oppgitt i innkallingen kan behandles. 

 

 

§ 9   Lovendringer 

 

Lovendringer kan bare vedtas av årsmøtet - ordinært 

eller ekstraordinært - med 2/3 flertall av de avgitte 

stemmer. 

Lovendringer må for å kunne settes i verk være god-

kjent av NEKFs styre.  Lovendringer som ikke god-

kjennes kan ankes til NEKFs RS-møte.  Anken 

behandles som vanlig sak. 

 

 

KAPITTEL 5 - KLUBBSTYRET 

 

§ 10   Styret i Områdeklubben (KL-styret) 

 - kompetanse og sammensetning 

 

KL-styrets oppgaver er å: 

ivareta NEKFs formål 

lede KLs virksomhet mellom årsmøtene i overens-

stemmelse med NEKFs lover og regler 

formidle medlemmenes kontakt med NEKFs styre og 

andre organer 

oppnevne nødvendige utvalg og arbeidsgrupper 

Styret kan advare eller be om å uttre av klubben, ute-

lukke for et bestemt tidsrom eller ekskludere medlem-

mer som handler i strid med gjeldende lover og regler 

eller oppfører seg på en for klubben eller dens med-

lemmer uverdig/skadelig måte, 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 skriftlig meddelelse anke 

saken inn for klubbens årsmøte. Vedkommende skal i 

meddelelsen gjøres oppmerksom på ankemulighet og 

ankefrist.  Årsmøtet kan bestemme om anken skal 

videresendes til Lov- og kontrollkomiteen i NEKF. 

Avslår årsmøtet å videresende anken, kan medlemmet 

selv bringe saken inn for Lov- og kontrollkomiteen i 

NEKF, som lager innstilling og oversender saken til 

RS.  Anken stiles til LKK og sendes NEKFs styre 

v/sekretariatet. 

KL-styret består av leder, nestleder og øvrige 3 styre-

medlemmer. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer 

inklusive lederen er til stede.  Ved stemmelikhet har 

fungerende leder dobbeltstemme. 
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KAPITTEL 6 – DIVERSE BESTEMMELSER 

 

 

§ 11   Oppløsning 

 

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært års-

møte og med minimum 2/3 flertall av de avgitte 

stemmer.  Ved eventuell oppløsning fatter årsmøtet 

vedtak om anvendelse av klubbens aktiva.  Slikt vedtak 

fattes med alminnelig flertall. 


