Mer informasjon fra NHKF
På nyåret har styret i FFN mottatt mer nyttig informasjon fra NHKF angående
raseringenes eventuelle tilslutning til NHKF.
Først fikk vi tilsendt et nytt høringsutkast til nye vedtekter i NHKF, dette
forslaget skal alle landets Harehundklubber stemme over på NHKF sitt RS-møte
i april 2016. Høringsutkastet er gjengitt lenger ned i dette dokumentet.
Her bekreftes det at hvis raseringene skal tilsluttes til NHKF må det gjelde
samtlige medlemmer i raseringene. For å sikre seg dette vil innmelding i en
rasering foregå via NKK sine web-sider.
Innkreving av medlemskontingent vil da også skje via NKK sitt medlemsregister
og kontingentsystem.
Hvis landets Harehundklubber vedtar disse nye vedtektene vil alle raseringene
ha mulighet til å søke medlemskap i NHKF.
Vi har også mottatt et informasjonsskriv fra NHKF hvor det bl.a. kommer litt ny
informasjon om raseringenes frister for en eventuell søknad, og om hva som
blir konsekvensene for de ringene som ikke blir tilsluttet NHKF.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å lese nøye gjennom all informasjon.
Hvis forslaget til nye vedtekter for NHKF vedtas på RS-møtet i april må
medlemmene i alle raseringer diskutere dette nøye. Programmet på FFN-treffet
siste helga i mai 2016 er allerede ganske fullt, men vi må prøve å få til et
medlemsmøte om dette temaet der. Som det framgår av informasjonsskrivet
fra NHKF stiller de gjerne med en eller flere personer på et slikt møte for å
svare på spørsmål.

Mvh
Styret i FFN

2. Høringsutkast, svarfrist 1 mars 2016

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954.
Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012
Kap 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Forbundets navn er Norske Harehundklubbers Forbund, og forkortes til NHKF. NHKF er
selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. NHKF er medlem i Norsk
Kennel Klub, og NHKF er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser. NHKF
plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å
handle motstridende mot disse.
NHKF omfatter de rasene i Gruppe 6, som til enhver tid er tildelt NHKF fra NKK.

§1-2 Formål
NHKF har til formål å ivareta hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme
positive aktiviteter med drivende hunder og utviklingen av disse. Organisasjonsmessig skal
NHKF samle harehundklubbene og raseforeningene i felles arbeid for å fremme formålet
med å bidra til fornuftig avl og godt hundehold for alle anerkjente harehundraser. Formålet
søkes fremmet ved:
1) Avlsarbeid med vekt på bruksegenskaper, helse, gemytt og eksteriør.
2) Å arbeide for riktig behandling av harehundene.
3) Å sørge for at jakthund sporten drives i verdige former.
4) Å arrangere representasjonsprøver som f. eks. NM. landskamper.
5) Å utdanne jaktprøvedommere, instruktører og bidra til kompetanseheving.
6) Å utgi medlemsblad og drive egen hjemmeside.
7) Å iverksette øvrige tiltak som antas og gavne formålet.
§1-3 Definisjoner
Forbundets organer
- Representantskapsmøtet, RS
- Ekstraordinært representantskapsmøte
- Ordfører i Representantskapsmøtet
- Styret
- Revisorer
- Valgkomité
- Regionale harehundklubber
- Avlsråd
- Raseforeninger

Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§ 2-1 Medlemskap
Som medlem kan opptas klubb/raseforening som arbeider for å fremme NHKFs formål og
som har lover i samsvar med Norsk Kennel Klubs lovmal og NHKFs lover.
NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i
medlemsklubbenes/raseforeningenes eget lovverk.
Klubben/raseforeningen må stå tilsluttet med alle sine medlemmer.
Medlemsklubbene/raseforeningene er forpliktet til å støtte NHKFs og NKKs virksomhet.
For å søke medlemskap må det foreligge minst 40 medlemmer.
Styret kan nekte å oppta klubb/raseforening som antas å kunne skade NHKF eller
hundesaken. Ingen klubber/raseforeninger har krav på medlemskap i NHKF.
§ 2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer i NHKFs medlemsklubber/raseforeninger skal betale den kontingent
som er fastsatt av NHKFs Representantskap. smøtet .
Alle medlemmene i NHKFs medlemsklubber skal også betale en grunnkontingent til NKK med
den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap.
Samt kontingent til medlemsklubben, fastsatt av klubben/raseforeningens årsmøte.
Et medlem kan kun være hovedmedlem i en harehundklubb, dersom medlemmet ønsker å
stå som medlem i flere klubber blir man som sidemedlem tilknyttet disse
§2-3 Medlemsplikter
Medlemsklubbene/raseforeningene er forpliktet til å støtte NHKFs og Norsk Kennel Klubs
virksomhet samt å følge NHKFs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.
NHKF har ansvar for å godkjenne medlemsklubbenes/raseforeningenes vedtekter.
§ 2-4 Opphør av medlemskap
Klubbens/raseforeningens medlemskap i NHKF opphører ved:
a) Utmeldelse. Skriftlig varsel til NHKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet.
Utmeldingen har virkning fra årsskiftet.
b) Oppsigelse av medlemskapet.
NHKFs Representantskapsmøte kan vedta oppsigelse av medlemsklubb/raseforening
dersom det finner dette ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at RS
fattet sitt vedtak.
c) Vesentlig mislighold av forpliktelser eller når medlemsklubben/raseforeningen
opptrer på en slik måte at det må antas å skade NHKFs eller NKKs anseelse utad.
d) Ved opphør av medlemskap før årsskiftet beholder
medlemsklubbens/raseforeningens enkeltmedlemmer sine rettigheter i NHKF og NKK
ut kalenderåret. Hovedstyret i NKK avgjør om medlemsklubben skal få gjennomføre
alle innvilgede arrangementer.

§ 2-5 Disiplinære reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. Disiplinærsaker fra medlemsklubber/raseforeninger sendes NHKF. Medlemsklubb/raseforening i NHKF
kan ikke selvstendig bringe saker etter NKKs lover kap. 7 til NKK.
Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
NHKFs høyeste myndighet er Representantskapsmøtet (RS), og avholdes hvert år innen
utgangen av april.
RS fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak som krever 2/3 flertall, og beslutning om oppløsning av NHKF som krever 3/4 flertall.
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.
§3-2 Møte og stemmerett
Alle NHKFs medlemsklubber/raseforeninger har møterett og stemmerett på
Representantskapsmøtet. Hver medlemsklubb/raseforening har stemmetall i henhold til
denne fordelingsnøkkel:
0-100 medlemmer:
1 stemme
101-200 medlemmer:
2 stemmer
201 og flere medlemmer: 3 stemmer
Medlemstallet som skal legges til grunn, er medlemstallet i NKK per 31.12. foregående år.
Alle medlemskap til personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter i klubbene, og
personene er valgbare til verv i NHKF.
Det kan stemmes ved personlig fremmøte, eller ved maksimalt 2 fullmakter.
Fullmakt kan kun utstedes til person fra samme medlemsklubb/raseforening.
NHKFs styremedlemmer har stemmerett i RS.
På NHKFs Representantskapsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 Innkalling
Dato for neste års RS skal vedtas og bekjentgjøres på inneværende års RS.
Det skal av Styret innkalles til ordinært RS innen 15. januar. Fullstendig saksliste og sakspapirer må være utsendt senest 4 uker før årsmøtet avholdes.
Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Fastsettelse av kontingent
- Budsjett for neste år
- Aktivitetsplan

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/
poststemplet senest 1. mars.
- Forslag eller saker som medlemsklubbene/raseforeningene eller Styret ønsker behandlet.
Forslag fra medlemsklubbene/raseforeninger må være styret i hende/poststemplet
senest 1. mars.
§3-4 Representantskapets oppgaver
Representantskapets oppgaver er å:
a) godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, herunder fullmakter, innkallingen og
dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) oppnevne referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) behandle Styrets årsberetning.
d) godkjenne regnskap med revisors beretning.
e) fastsette kontingent
f) godkjenne budsjett for neste år.
g) opprette og nedlegge klubber/raseforeninger.
h) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På
dagsorden skal det i tillegg til de rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av
kontingent. Benkeforslag ved valg er i hovedsak ikke tillatt, og kan kun aksepteres dersom
kandidater til verv ikke er foreslått i innkallingen, eller dersom foreslåtte kandidat av andre
grunner ikke er valgbar.
i) Vedta instruks for organer som oppnevnes av Representantskapsmøtet.
j) Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer.
k) Godkjenne aktivitetsplan
l) Velge:
- Ordfører uten stemmerett i Representantskapet for 2 år.
- Varaordfører uten stemmerett i Representantskapet for 1 år.
- Leder for 2 år
- Nestleder for 2 år
- 3 styremedlemmer for 2 år.
- 2 varamedlemmer for 1 år.
- 2 revisorer med vararevisor for 2 år.
- Fagkomite, 3 representanter for 3 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.
- Valgkomité med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.
- 3 avlsråds-representanter for tre år til godkjente raser, samt 1 vararepresentant for 1 år.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i NHKF. Medlemmer og varamedlemmer av Styret kan ikke ha verv i
avlsråd eller raseforeninger.
§3-5 Ekstraordinært representantskapsmøte
Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes hvis Representantskapsmøtet, Styret eller
minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes innen 8 uker.
Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker
som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til

saker på dagsorden kan fremsettes under det ekstraordinære representantskapsmøtet, dog
ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært representantskapsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Kap 4 Styret m.v.
§4-1 Styret
Styret er NHKFs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer det, eller når ett av styremedlemmene krever
det. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall. Det skal føres protokoll over styremøtene.
§4-3 Styrets oppgaver er å:
-

lede NHKF mellom Representantskapsmøtene
beramme og avholde Representantskapsmøter
drive NHKF i samsvar med NHKFs formål.
gjennomføre beslutninger truffet av RS.
oppnevne komiteer og representanter for NHKF.
utarbeide retningslinjer for komiteer, avlsråd, redaktører,
sekretær og kasserer.
søke å koordinere sine aktiviteter med andre
klubber/raseforeninger.
velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor
styret, samt redaktører til tidsskrift og hjemmeside.

Kap. 5 RS-valgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes.
§5-2 Revisor
RS velger revisorer og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
Representantskapsmøtet.
§5-3 Avlsråd
Avlsrådene skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem. For å oppnå kontinuitet i avlsrådene skal kun ett avlsrådmedlem være på valg hvert år. Det skal utarbeides retningslinjer
for avlsrådene.
§5-4 Fagkomite

Fagkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem. For å oppnå kontinuitet i
fagkomiteen skal kun ett fagkomitemedlem være på valg hvert år.

Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Raseforeninger – medlemsregistrering – kontingent innkreving - arrangement

§6-1a Medlemshåndtering

- Innmelding i medlemsklubb/raseforening skjer via NKKs hjemmeside.
- Innkreving av medlemskontingent skjer via NKKs medlemsregister og kontigentsystem.
§6-1b Arrangement
-Det er kun lokal Harehundklubb som kan søke/arrangere jaktprøver, utstillinger, utdanne
dommere. Kun lokal Harehundklubb kan utføre aversjonsdressur

§6-2 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært Representantskapsmøte og må vedtas med minst 2/3
flertall. Lovene, og endringer av disse, må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men
trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket, eller straks dersom intet annet er
bestemt.

§6-3 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK, jfr. Norsk Kennel Klubs lover § 6-1.
§6-4 Æresmedlem/hederstegn
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som NHKFs æresmedlemmer.
Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til NHKF.
Styret kan påskjønne personer som har ytet NHKF spesielt store tjenester. Disse tildeles
hederstegn.
§6-5 Oppløsning
For å oppløse NHKF kreves det minst 3/4 flertall på ordinært Representantskapsmøte.
Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært representantskapsmøte med minst 3/4
flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller NHKFs midler et av Representantskapsmøtets bestemt formål.
Bestemmer ikke Representantskapsmøtet noe spesielt, tilfaller midlene NKK.

