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Høringssvar fra Norsk Basset klubb  angående forslag til endring av 

obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs klubber 2017.  
 
NBaK  er positiv til revidering av lovmal for klubbene. Dette er våre kommentarer og forslag til 
tilføyelser/endring:   
 
Kap 2 Krav til medlemskap 
 
§ 2-1 Medlemskap 
 
Kommentar: Det er hensiktsmessig å si noe om hvem som kan bli medlem i denne 
paragrafen. Det kan være en fordel med klarere regler. 
 
§2-2 Opphør av medlemskap 
 
a) Utmeldelse skjer skriftlig (brev, epost, sms eller tilsvarende) til klubben. 
 
Kommentar: Dette er en forbedring og modernisering av punktet. Tidligere var det kun 
mulig med brev, nå har medlemmene flere alternativer. 
 
Kap 3 Organisasjon 
 
§ 3-1 Høyeste myndighet 
 
Kommentar: Flertall blir definert som mer enn 50 % av fremmøtte stemmer. 
NBaK mener det kan stå alminnelig flertall, slik det har gjort tidligere, 
men presiseringen med at det skal være mer enn 50 % er bra. 



 
Angående blanke stemmer mener NBaK at disse ikke skal telle.  
 
De nye lovene gir mer medbestemmelse i hver klubb, det er bra.  
 
§3-2 Møte og stemmerett 
 
Kommentar: NBaK mener muligheten for bruk av fullmakt bør fjernes da disse lett kan misbrukes. 
Fullmakt stimulerer ikke til økt deltakelse ved årsmøtet. NBaK mener bruk av fullmakt er et 
demokratisk problem da den som har gitt fra seg en fullmakt ikke får informasjon om ev endringer på 
årsmøtet og får heller ikke med seg alle sider av en sak. 
 
§3-3 Innkalling 
 
Med innkallelsen skal følge: 
- saksliste (ikke dagsorden) 
Kommentar: Denne endringen er bra, da det er saksliste man sender ut. 
 
§3-4 Årsmøtets oppgaver 
 
f) ”(…) Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig 
 
fremmede forslag.” 
 
Kommentar: Her kan det blir problematisk med fullmakt, da innsendte forslag kan endres.  
 
i) Kommentar: Dersom man ønsker å bruke revisorfirma, bør det ikke være nødvendig å oppnevne en 
vararevisor.  
 
Angående direkte valg på nestleder ønsker NBaK at denne teksten tilføyes « Ved nestleders varige 
avbud velges ny nestleder av- og blant de resterende styremedlemmene ». Alternativt ønsker klubben 
å fjerne direkte valg på nestleder og at denne konstitueres på lik linje med resten av 
styrefunksjonene. Bakgrunnen er at det er svært krevende å avholde ekstraordinært årsmøte for å 
velge ny nestleder ved dennes varige avbud midt i en periode. Det er også svært belastende for leder 
å fungere uten sikkerheten det er å ha en nestleder ved eget eventuelle forfall.   
 
i) Alt. 1 og alt 2 går ut på at det er mulig å endre valgkomiteens innstilling. 
 
Kommentar: NBaK mener dette åpner for to varianter av benkeforslag. Dette kan lett misbrukes. 
NBaK anbefaler at alternativ 1 og 2 strykes. Ved mangel på kandidater til verv må det settes opp 
ekstraordinært årsmøte. Benkeforslag skal ikke tillates ved valg.  
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