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          3.desember 2015

          

        

Norske Elghundklubbers Forbund  

Forbundsstyret  

 

Fremmer følgende sak til Representantskapsmøtet 2016:  

 

ENDRING AV § 3-5 REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER I LOVER FOR 

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND 

Forbundsstyret (FS) ønsker følgende endringer av § 3-5 Representantskapets oppgaver i 

Lover for Norske Elghundklubbers Forbund og legger frem følgende forslag for behandling 

av Representantskapsmøtet 2016. 

Bakgrunn for forslaget er at FS har mottatt flere innspill fra tillitsvalgte i organisasjonen 

omkring roller og funksjoner som er nedfelt i gjeldende Lover for Norske Elghundklubbers 

Forbund under §3-5 Representantskapets oppgaver.  

Iht. Lover for Norske Elghundklubbers Forbund § 3-3 Representantskapsmøtet 9. avsnitt, har 

forslaget vært ute i områdeklubbene for uttale, frist 20.11.15. 

FS mottok få tilbakemeldinger fra områdeklubbene, de som kom inn var støtte til 

endringsforslaget. 

Ønskede endringer i § 3-5 Representantskapets oppgaver er merket rødt. 

Den endelige forslagsteksten ligger nederst. 

 

FS sitt forslag til endringer: 

 

Endring i avsnitt 7: 
RS Ordfører/Viseordfører kan ikke sitte i NEKFs styre, Lov- og kontrollkomitéen, 

Valgkomiteen, Fullmaktskomitéen, eller noen av de faste FS-oppnevnte utvalgene. 

Avsnitt 8, uendret. 

Nytt avsnitt 9: 

Medlemmer av Lov- og Kontrollkomitéen og Valgkomitéen kan ikke møte som delegater for 

områdeklubb på RS. 

Avsnitt 9 blir nytt avsnitt 10 

Avsnitt 10 blir nytt avsnitt 11 

Avsnitt 11 blir nytt avsnitt 12. 

 

 

 

Ny tekst i § 3-5 Representantskapets oppgaver blir iht. forslaget og forslag til vedtak: 

 

§ 3-5 Representantskapets oppgaver 

RS oppgaver er å behandle: 

 godkjennelse av representantenes fullmakter  
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 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 og øvrige 3 medlemmer for 2 år, 2 varamedlemmer av FS 

for 1 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 1 år. 

 Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem.   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 1 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 styremedlemmer/varamedlemmer. 
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Alle medlemmer av NEKF er valgbare til NEKFs styre og øvrige organer.  Dog slik at velges 

leder i en områdeklubb 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, Fullmaktskomiteen, Bandhundkomitéen, Løshundkomitéen eller i noen av 

avlsutvalgene. 

NEKFs styremedlemmer kan ikke velges som medlemmer av Lov- og Kontrollkomite, 

Valgkomite eller Fullmaktskomité, men kan velges til andre komitéer og utvalg. 

Medlemmer av Lov- og Kontrollkomitéen og Valgkomitéen kan ikke møte som delegater for 

områdeklubb på RS 

I fall 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. 

 
 

 

Norske Elghundklubbers Forbund 

 

 
Kjell Arild Haugen 

Leder 

  
 Arild Visdal 

 Forbundssekretær 

 

 


