Oslo, 5. juli 2018
Til Norsk Berner Sennenhundklubb

Ny Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og forbund.
NKKs representantskapsmøte 2017 vedtok ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs
medlemsklubber og forbund.
I henhold til vedtatte lover skal NKKs klubber og forbund ha lover som samsvarer med de
obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for klubber og forbund.
Som følge av at Representantskapsmøtet 2017 vedtok ny lovmal, må alle klubber og forbund
tilpasse sine lover til den nye obligatoriske lovmalen og implementere den i helhet til sine lover.
Vi har gått gjennom klubbens lover, og har følgende kommentarer før lovene kan oversendes til
Hovedstyret (HS) for godkjenning:
Merknadene våre dreier seg om mindre redaksjonelle feil som kan endres uten at neste års
årsmøte behøver å behandle lovene på nytt. Så snart dette er rettet kan vi oversende lovene til HS
for godkjenning.
Innledningsvis gjør vi dere oppmerksomme på at det ikke er adgang til å endre lovmalens ordlyd
med mindre dette fremgår uttrykkelig.
I det følgende vil det bli redegjort for de bestemmelsene som må rettes.
§ 1-2
Endre hundeholdets til hundeholders.

§ 1-4
Her mangler siste setning i annet ledd:
Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.
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§ 2-1
Siste ledd:
Foreslår at familien endres til husstanden. Husstandsmedlemskap er ment å omfatte medlemmer
av husstanden. Ved å bruke familien vil dere kunne skape utfordringer for dere selv, ettersom det
kan bli spørsmål om det er familien som bor i samme husstand, eller om det er tilstrekkelig å ha en
i familien som er medlem i klubben, men som ikke bor i samme husstand.

§ 3-1
Sjette ledd:
Stryk setningen som sier at
Ved valg av kandidater og ved flere avstemningsalternativer:
Denne er ikke nødvendig å ha med.

§ 3-2
Første ledd:
Stryk parentestegnene i første ledd.

§ 3-4
Her mangler siste ledd. Sett inn følgende tekst
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte
frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet
til valg.
§ 5-1
Endre første ledd. Her skal det stå at valgkomiteen består av leder og 3 medlemmer.
§§ 5-3 til 5-6
Dere har valgt at årsmøtet skal velge medlemmene til de ulike komiteene, men har gitt styret
myndighet, sammen med valgkomiteen, til å velge øvrige ressurspersoner til komiteene. Ber dere
vurdere om det kanskje er mer hensiktsmessig å endre lovene slik at det er styret som har
myndigheten til å opprette komiteene, samt gi retningslinjer for disse. Det gir mer fleksibilitet
dersom noen av medlemmene i komiteen må trekke seg. Da slipper dere å ta et nytt årsmøte for å
få valgt nytt medlem til komiteen som vedkommende går ut av.
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§ 7-3
I henhold til § 3-1 siste ledd har medlemmene forslagsrett til årsmøtet. Det innebærer at også de
kan foreslå æresmedlemmer. Denne myndigheten kan følgelig ikke være begrenset kun til styret.
Ordlyden må derfor endres. Vi foreslår
Det kan til årsmøtet foreslås (…)
Videre kan dere vurdere å flytte bestemmelsen til kapittel 2.
Siste setning:
Før kapittel 7 har dere satt setningen
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.
Denne flyttes helt til sist i lovene. Altså etter kapittel 7.
Klubbens lover må sendes inn på nytt til NKK etter retting.
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