Oslo, 25. mars 2015
Til
Tromsø 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 lover, og har følgende kommentarer før godkjenning:
§3-1 Følgende tekst mangler i paragrafen og må settes inn (setning to) «.. med unntak av
lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).
§3-2 Tekst om grupper, denne paragrafen flyttes i sin helhet til §6-4, og skifte navn til for eksempel
«Grupper».
§3-2 Setningen: «Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan
skriftlig avstemming ikke kreves» fjernes. Siste avsnitt om årsmøter i gruppene flyttes til §6-4.
§3-4 punkt f) «Opprettelse og nedleggelse av grupper» rettes til «Opprettelse og nedleggelse av
grupper og godkjenning av deres lover». Strekpunktet «Valg av representanter til NKK-regionen»
flyttes til §4-3 og rettes til «oppnevne representant til NKK-regionen»
§7-1 Æresmedlem og §7-2 Hederstegn flyttes i sin helhet til henholdsvis §2-1-1 og §2-1-2.

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