Oslo, 21. august 2013
Til
Norsk Berner Sennenhundklubb
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:
§ 1-3 NBSK er ikke et forbund, og avdelingene kan ikke være selvstendige rettssubjekter.
§ 2-1 Hustandsmedlemmer kan ikke ha alle rettigheter i NBSK uten også å ha rettighet og plikter er i NKK.
Enten har man «støttemedlemmer» uten rettigheter, eller husstandsmedlemmer innmeldt til NKK. Disse
betaler for tiden ikke grunnkontingent til NKK, men det kan endres av NKKs RS.
§ 3-4 h): «oppnevnes» bør rettes til «opprettes». Skrivefeil?
§ 4-3 Oppnevne representant til NKKs RS, ikke til NKKs region. (Det vil være naturlig at avdelingsstyrene
oppnevner delegat til den lokale region.)
Generelt:
Savner opplysninger om økonomiske forhold for avdelingene. Kan alle medlemmer fritt velge hvilken
avdeling de ønsker å være tilknyttet med de rettigheter (og plikter) det medfører? Virker lite
hensiktsmessig.

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