
Årsmøtesak – NFKs lover - oppdateringer/endringer av paragrafer samt mindre tekstlige 

korreksjoner. 

Enkelte punkter og betegnelser i NFKs lover er utdaterte og ikke i samsvar med det som praktiseres.  

Styret ønsker derfor at det foretas enkelte endringer. Punktene som berøres omtales i det følgende.  

 

I innledning og i §1-1 Innledende bestemmelser:  

«Fuglehund klubbenes Forbund» er feilstavet. Det korrekte skal være Fuglehundklubbenes Forbund.  

Genitivssammenstillingene «FKF’s» og «NKK’s» er ikke grammatikalsk korrekt. Det skal være «FKFs» 

og «NKKs». Skrivefeilen går igjen i hele NFKs lover. 

Det foreslåes å korrigere dette. 

Setningen «Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Nordenfjeldske» er uklar. 

Historisk sett har «nordenfjeldsk» betegnet Norge nord for Dovrefjell. Det mangler logikk i setningen 

fordi begrepet «Nordenfjeldske» i setningen må leses som et adjektiv, en kortform av det som trolig 

er ment som «det nordenfjeldske området». I så fall er det feil å bruke stor forbokstav. 

Årsmøtet bes utale seg om dette bør presiseres/endres. 

 

I §1-2 

Det står: «a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet gjennom å arbeide aktivt for fuglehund sak 

og fuglehund sport med raser godkjent av Norsk Kennel Klub». 

Bedre å bruke korrekt norsk som er: «fuglehundsak» og «fuglehundsport». 

Det foreslåes å korrigere dette. 

Det står: «Videre skal Nordenfjeldske Fuglehundklub…… c) å bidra til utviklingen av bedre stående 

fuglehunder ved å gjennomføre utstilling og jaktprøver, etter de, til enhver tid gjeldende regler» 

Opplistingssetningen bør ikke starte med «å», og et komma i setningen bør fjernes.  

Ny setning foreslås til: 

Videre skal Nordenfjeldske Fuglehundklub c) bidra til utviklingen av bedre stående fuglehunder ved å 

gjennomføre utstilling og jaktprøver, etter de til enhver tid gjeldende regler. 

 

I §1-3 

Paragrafen omhandler klubbens organer. 

Klubbens organer er opplistet som: 
- Generalforsamling 
- Ekstraordinær Generalforsamling 
- Styret 
- Valgkomite 



- Jaktprøveutvalg, Utstillingsutvalg, Aktivitetsutvalg, 
- Revisor 
- Redaksjon «Hund og Jakt», 

- Gullmerke komite 

Hvorvidt «Redaksjon «Hund og Jakt» er et organ i klubben anses som usikkert og bør tas bort. 

«Gullmerke komite» bør endres til «Gullmerkekomite» som det er skrevet senere i lovene. 

Foreslås korrigert.  

Klubbens organer er: 

- Generalforsamling 
- Ekstraordinær Generalforsamling 
- Styret 
- Valgkomite 
- Jaktprøveutvalg, Utstillingsutvalg, Aktivitetsutvalg, 
- Revisor 
- Gullmerkekomite 
 

I §2-1 

Det benyttes formuleringer «NKK’s disiplinær komite og NKK’s appellutvalg». 

Det korrekte skal være NKKs Domsutvalg og NKKs Ankeutvalg, alternativt Norsk Kennel Klubs 

Domsutvalg og Norsk Kennel Klubs Ankeutvalg. 

Forslaget er å korrigere dette. Likeledes endre dette der det er brukt senere i lovene (bl.a. i 

paragraf 2-4) 

 

§2-2 Medlemskontingent 

Rekkefølgen i paragrafen er uhensiktsmessig, man bør starte med det som gjelder kontingenten til 

NFK. 

«Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt i NKK`s 

Representantskapsmøte, samt klubbkontingent fastsatt i klubbens årsmøte. 

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. 

Medlemmer som til tross for purring ikke betaler kontingenten, strykes som medlem, uten at krav på 

kontingent derved bortfaller.» 

Bør endres til:  

Alle medlemmer skal betale kontingent fastsatt i klubbens årsmøte, samt en grunnkontingent til NKK 

med den størrelse som er fastsatt i NKKs Representantskapsmøte. Medlemmet har ingen rettigheter 

før kontingenten er betalt. Medlemmer som til tross for purring ikke betaler kontingenten, strykes 

som medlem, uten at krav på kontingent derved bortfaller. 

Forslaget er å korrigere dette. 

 



 

§ 2-4 Opphør av medlemskap 

Rette ordfeil: 

«reagere ovenfor vedkommende medlem» rettes til «reagere overfor vedkommende medlem». 

(setningen uansett ikke særlig god) 

«eksklusjon kreves ¾ flertall» rettes til «eksklusjon krever ¾ flertall» 

«en som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og 

inappellabel»   

Denne frasen endres i tråd med hva som gjøres med Appellutvalg versus Ankeutvalg. 

 

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver 

Det står i et delpunkt: «Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen». 

Dette punktet strider mot §1-3 som klart har definert klubbens organer.  

Punktet foreslås endret til «Vedta og vedlikeholde instrukser for klubbens organer» 

 

 

§4-1 Styret 
Dagens styre har sammensetning som beskrevet i lovene: 
 
«Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Klubbens styre er 
sammensatt av: 
• Leder 
• Nestleder 
• Leder Jaktprøveutvalg 
• Leder Utstillingsutvalg 

• Leder Aktivitetsutvalg 

• Sekretær 

• Kasserer 

• Redaktør Hund & Jakt 

• 1 Varamedlem 

Endring 1: 

Opplistingen har 8 medlemmer med stemmerett og totalt 9 medlemmer. Varamedlem er erstatter 

og har per definisjon kun stemmerett når vedkommende representerer en i styret som har meldt 

forfall. Styret er av den oppfatning at det er krevende å holde et varamedlem oppdatert uten at 

vedkommende er med på de fleste styremøter og styrearbeid. Det har vist seg vanskelig å aktivisere 

og informere et varamedlem – da de fleste kandidater finner det lite motiverende å skulle møte som 

tilhører uten reell innflytelse. 



Styret foreslår derfor at lovene justeres slik at medlemmet «1 Varamedlem» utgår, og at man 

heller erstatter dette med «Styremedlem», dvs et medlem med stemmerett som de andre i styret. 

Det blir da totalt 9 personer med stemmerett. 

(Oddetall stemmeberettigede oppnås samtidig med denne endringen, noe som kan være gunstig). 

  

Styret foreslår også at styremedlemmet «Redaktør Hund og Jakt» byttes ut med «Webredaktør».  

 

§4-3 

Setningen «Redaktør (Hund og Jakt) skal være medlem av NFKs styre» utgår.  

Endringen er i tråd med det nevnt ovenfor, setningen blir unødvendig og vi har dessuten foreslått 

endret til «Webredaktør». 


