
Kap. 3-1 ORGANISASJON 

§3-1-1 HØYESTE MYNDIGHET PÅ AVDELINGSNIVÅ     

Avdelingens høyeste myndighet er Generalforsamlingen som avholdes hvert år 

innen 15. februar. 

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte 

stemmer (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall 

brukes ved oppløsing av avdelingen (lokalavdeling) som krever 2/3 flertall) 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 

1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny 

avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller 

ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. 

Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Alle avdelingens medlemmer har forslagsrett til generalforsamlingen i den avdeling 

de har valgt å være hovedmedlem. 

  

§3-2-1 MØTE OG STEMMERETT 

Møte og stemmerett på Generalforsamlingen har: 

-           Kun medlemmer som har betalt forfalt skyldig kontingent, og har vært 

medlem i minst 3 uker, har stemmerett og kan være valgbare ved avdelingens 

Generalforsamling. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i avdelingen.     

-           Dette gjelder også medlemmer som har meldt seg inn på NKKs hjemmeside 

eller annet, og har betalt kontingent for inneværende år. Kvittering må fremvises på 

Generalforsamlingen. 

-           Det stemmes ved personlig fremmøte.         

Medlemmer av andre avdelinger har adgang til å være tilstede hvis 

Generalforsamlingen godkjenner dette. De har ikke stemmerett.. 



På avdelingens Generalforsamling og ekstraordinær Generalforsamling kan 

Hovedstyret møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 

stemmerett.  

  

§3-3-1 

INNKALLING                                                                                                             

                                               

Avdelingsstyret bekjentgjør for medlemmene dato for Generalforsamlingen med 

minst 6 ukers varsel. 

Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på 

klubbens nettsider.  

Lokallag sender inn årsberetning/regnskap til avdelingsstyret senest 3 uker før 

avholdelse av avdelingens Generalforsamling 

Forslag til Generalforsamlingen skal være styret i hende senest 4 uker før 

generalforsamling holdes. 

Forslag til kandidater på valg skal være valgkomitèen i hende 4 uker før møtedato. 

Innkalling til medlemmene sendes/publiseres med minimum 14 dagers varsel 

Med innkallelsen skal 

følge:                                                                                                                             

                 

-          Saksliste 

-          Årsberetning 

-          Regnskap med revisors beretning 

-          Budsjett for neste år. 

-          Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. 



-          Valgkomiteens innstiling og evt. andre innkomne forslag til kandidater til 

valgene. 

Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater 

ved valg, skal legges med, slik at de er valgbare. 

                                                                                                                                      

                                          

§3-4-1 GENERALFORSAMLINGENS 

OPPGAVER.                                                     

Generalforsamlingens oppgaver er å:  

a)      Avklare og godkjenne antall stemmeberettigede og velge tellekorps 

b)      Godkjenne innkalling. 

c)      Godkjenne saksliste 

d)      Velge møteleder 

e)      Sekretæren fører protokoll.   

f)       Behandle årsberetninger. (inkl. lokallag) 

g)      Godkjenne regnskap med revisors beretning. (inkl. lokallag) 

h)      Budsjett for neste år tas til etterretning 

i)        Behandle innkomne forslag som er sendt inn iht. § 3-1-1 

j)        Saker fremlagt av hovedstyret, som avdelingsstyret finner nødvendig å 

fremlegge for Generalforsamlingen 

k)      Velge: 

-          Leder for 2 år                       

-          Nestleder for 2 år 

-          Sekretær for 2 år 



-          Kasserer for 2 år  

-          1 styremedlem for 2 år 

-          2 varamedlemmer for 1 år 

-          Representanter og vararepresentanter til Representantskapet 

-          Delegater til NKKs regionsmøte 

-          Revisor for 2 år, og vararevisor for 1 år. Avdelingens generalforsamling kan 

avgjøre om revisjonsfirma kan benyttes 

-          Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt varamedlem for 1 år. 

-          Andre utvalg som måtte være ønskelig. 

-          Styret velger ved konstituering en brukshundansvarlig blant styrets 

medlemmer. 

 

Avdelingsstyret velges for et tidsrom av 2 år, dog slik at første år er leder, kasserer 

og styremedlem, og annet år nestleder og sekretær på valg. 

Valgkomiteens medlemmer bør velges slik at leder og medlemmer har ulike 

tidsperioder. 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av 

domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke 

velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt 

Endringsforslag til saker på  sakslisten kan fremsettes under generalforsamlingen, 

dog ikke ved valg 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Unntatt når det ikke foreligger 

kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, men begrenset til to 

kandidater. 

Sekretæren holder Hovedstyret underrettet om alle vedtak og valg. 



Godkjent referat fra generalforsamlingen og årsregnskap oversendes HS for 

orientering. 

  

 


