Oslo, 11. januar 2014
Til
Vestnes Hundeklubb
Utdrag fra «Mandat for godkjenning av medlemsklubber/forbunds lover.»


Oppgaven er å vurdere om medlemsklubb/forbunds lover er samsvarende med kravene i NKKs
obligatoriske lovmal, og i henhold til bestemmelser gitt av NKKs RS.



Kontrollere at klubbenes/forbundenes lover har tilsvarende språkdrakt, kronologi og bestemmelser
som NKKs obligatoriske lovmal. Det er ikke anledning for klubbene å fravike de obligatoriske
bestemmelser i malen, ei heller å endre formen vesentlig fra den form som fremkommer fra malen.
Klubb/forbund kan utvide sine lover ved å tillegge ytterligere bestemmelser utover malens
minimumsbestemmelser, men skal kontrollere at tilleggsbestemmelsene ikke er motstridende med den
obligatoriske lovmalen.



Vi har gått gjennom klubbens lovene, og har følgende kommentarer før godkjenning:
§3-2 Møte og stemmerett
[Ønsker klubben å gi medlemmer mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt, må dette
fremgå av lovene. I så fall må det i lovene angis et (lavt) maksimalt antall (tak) på fullmakter pr fremmøtt
medlem. Anbefalt antall er ikke mer enn 2 for å unngå at et fåtall medlemmer kan representere et flertall
på møtet].
 Klubben må ta stilling til forhåndsstemmer og evt. fullmakter – valgene konkretiseres i lovteksten.
§3-3 Innkalling
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet
senest 5 uker før møtedato.
 Velg og angi korrekt i teksten, fjern fotnote.
§3-4 Årsmøtets oppgaver.
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har
dette], innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 Her må klubben klargjøre sine valg i §3-2. Fjern klammeparentes og angi direkte om
forhåndsstemmer og fullmakter
h)
Velge:
 Klubben skal vel ha sekretær? Må angis i teksten
 Varamedlemmer
o Det må i lovteksten fremkomme konkret hvor mange – fjern fotnote
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§6-2 Tolking av lovene
 Fjern fotnote
Fjern – Tillegg: - i slutten av loven

Klubbens lover må sendes inn på nytt til NKK etter retting og godkjennelse av klubbens årsmøte.
Med vennlig hilsen

Dagny Wangensteen
Saksbehandler
Organisasjonsavdelingen
Tlf. 932 78 093
E-mail: dagny@nkk.no
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