Dato: 15.05.17

Høringssvar fra Norsk Boxerklubb vedr. forslag til endring av
obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs klubber – korrigert versjon
Norsk Boxerklubb (NBK) ønsker innledningsvis å uttrykke at vi er fornøyde med at NKK nå kommer
med forslag til endring i klubbenes lovmal og at denne tar opp de problemstillingene som ble spilt inn
i representantskapsmøte i 2016.
Her 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.
Norsk Boxerklubb mener det kan stå alminnelig flertall, slik det har gjort tidligere,
men presiseringen med at det skal være mer enn 50 % er bra. Så vidt vi kjenner til har det ikke vært
diskusjon rundt definisjon av alminnelig flertall (som jo er 50 % + 1 eller mer enn 50 %). Uenigheten
har gått på om blanke stemmer skal telle eller ikke.
NBK mener blanke stemmer skal telle ved valgene. Vi er kjent med at NKK tidligere har hevdet at Geir
Woxholdt har hevdet at dette er det korrekte synet. NBK har vært i kontakt med Woxholdt og han
har ikke uttalt seg om dette. I sin bok Tillitsmannen, sier Gerhardsen imidlertid tydelig at blanke
stemmer skal telle med. Dette er også den tolkningen som vil gjøre det lettest å få valgt kandidater til
klubbens styrer og komiteer.
§3-2 Møte og stemmerett
Viktig at ny tekst benyttes.
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«Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten det år årsmøtet avholdes har møterett og
stemmerett».
Norsk Boxerklubb ønsker ikke at det skal være mulighet for å stille med fullmakt verken fra en eller
flere.
§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
i) Kommentar: Dersom man ønsker å bruke revisjonsfirma, bør det ikke være valgfritt om man skal
oppnevne vararevisor.
NBK mener det er mest ryddig at nestleder velges av årsmøtet. Imidlertid ønsker klubben en
tilføyelse som tar høyde for en situasjon der nestleder får varlig forfall eller rykker opp som leder ved
dennes varige forfall.
”Ved nestleders varige forfall velges ny nestleder av- og blant de resterende
styremedlemmene”.
Bakgrunnen er at det er svært krevende å avholde ekstraordinært årsmøte for å velge ny nestleder
ved dennes varige forfall 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) Norsk Boxerklubb er positive til at NKK i sitt nye forslag til ny lovmal beskriver hvordan klubbene
skal gå frem når de kommer i den situasjonen at ingen kandidater får alminnelig flertall. Det bør
imidlertid også være åpning for et alternativ der det kun skal gjøres omvalg av de fremmøtte, altså at
man stryker den kandidaten med lavest stemmetall og kjører et omvalg blant de som er tilstede på
årsmøte (ser bort fra forhåndsstemmer i 2. valgomgang).
Alt. 1 og alt 2 går ut på at det er mulig å endre valgkomiteens innstilling.
Kommentar: Norsk Boxerklubb mener dette åpner for varianter av benkeforslag som vi er sterkt
imot. Dette kan lett misbrukes og NBK 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.

Med vennlig hilsen
Styret
Norsk Boxerklubb
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