Oslo, 9. mai 2018
Til Norsk Boxerklubb

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:
Lovene kan ikke godkjennes av NKK før etter at neste års årsmøte har behandlet merknadene
våre. Det gjelder særlig innholdet i § 3-3 om antall uker medlemmene har frist for å sende inn
forslag på saker og kandidater. For øvrig er det noen redaksjonelle feil som må endres. Fram til
neste års årsmøte gjelder som utgangspunkt lovene som ble vedtatt på deres siste årsmøte, jf. § 61. Imidlertid vil NKKs lovmal gå foran klubbens bestemmelser i de tilfeller hvor klubblovene er i
motstrid med lovmalen, dette gjelder særlig det obligatoriske innholdet som klubbene må vedta.
Som utgangspunkt vil ikke lovmalens bestemmelser ha forrang der hvor klubbene selv kan
endre/bestemme innholdet i lovene.
Innledningsvis gjør vi dere oppmerksomme på at det ikke er adgang til å endre ordlyden i lovmalen
med mindre dette fremgår uttrykkelig. Dere har i flere av bestemmelsene delt opp ved å ta inn
flere bokstaver. F. eks i § 1-1 har dere a), b), c) og så videre. Klubblovene må endres i samsvar med
NKKs lovmal.
I det følgende vil det bli redegjort for de bestemmelsene som må rettes.
§ 1-2
Riktig ordlyd blir
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Norsk Kennel Klub
Norsk Boxerklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å
fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av boxer. Norsk Boxerklubb skal
også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder
rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
Norsk Boxerklubb skal ivareta medlemmenes kynologiske interesser

Den siste setningen er imidlertid litt overflødig ettersom dette egentlig fremgår av siste setning i
avsnittet over. Dere velger selv om dere ønsker å kutte denne.

§ 2-3
Bytt ut familiemedlemskap med husstandsmedlemskap/husstandsmedlem.
§ 3-2
Bokstav d):
Se ordlyd, og endre.
Bokstav g):
Anbefaler dere å endre ordlyden her. Ved å bare publisere på klubbens nettsider legger klubben
begrensninger på hvordan dette skal opplyses til medlemmene. Her vil det muligens være mest
hensiktsmessig å endre ordlyd til f. eks at framgangsmåten gjøres kjent ved innkallingen.
Dersom dere ønsker å endre ordlyden dere har valgt på et senere tidspunkt, vil dette kreve at
kravene i § 6-1 er oppfylt.
§ 3-3
Ordlyden i lovene deres sier at det kan sendes inn forslag på saker/kandidater senest 8 uker før
møtedato. Dette er ikke praktisk gjennomførbart ettersom årsmøtedatoen skal gjøres kjent med
minst 8 ukers varsel. Dere snevrer på denne måten inn medlemmenes rett til å stille forslag, jf. § 31. Antall uker må velges av neste års årsmøte.
§ 3-4
Klubblovene mangler en bestemmelse i første ledd bokstav e)
Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.
Dette må dere innta ettersom det fremgår av § 1-3 at lokalavdelinger er en del av klubbens
organer.

§ 4-3
Side 2

Norsk Kennel Klub
Her mangler et siste punkt:
Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte.

§ 6-4
Siste setning fjernes. Denne er kun til veiledning for klubbene.
Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.
§ 6-5 og 6-6
Klubben kan vurdere om det er mer oversiktlig å flytte disse bestemmelsene til kap. 2 om
medlemskap.
Klubbens lover må sendes inn på nytt til NKK etter retting.
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