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Referat fra generalforsamlingen i Norsk Myndeklubb 

24. mars 2012, Røa Samfunnshus 
 

33 stemmeberettigede medlemmer var møtt frem.  

1. Generalforsamlingen ble åpnet av leder Siv Lene Havold Stene, som ønsket 

velkommen.  

2. Innkallingen ble godkjent uten merknader  

3. Valg av ordstyrer: Bjørg Foss  

4. Valg av referent: Heidi E. Hoff  

5. Valg av tellekomité: Anne Grete Kleffelgård og Kristin Roaas  

6. Valg av to personer til å underskrive protokollen: Carl Fredrik Christensen og 

Kristin Roaas  

7. Styrets årsberetning  

Rettelser/tillegg til årsberetningen: 

Ungarsk mynde: Ann Kristin Moen ble ikke valgt pga. manglende betaling av 

medlemskontingent. Vibeke Diseth trakk seg i forrige periode. 

Lure coursing-komiteen: Ivar Kvale var falt ut. 

Arbeidsutvalg/komiteer: Følgende utvalg har fortsatt ikke sendt inn årsrapport for 2011: 

whippet og sloughi 

Følgende utvalg har fortsatt ikke sendt inn regnskap for 2011: skotsk hjortehund og 

sloughi 

Årets LC-mynde: Caravan Afaia El Hambra (saluki), eier Sigbjørn Stavrum og Odd 

Nilsen 

8. Regnskap  

Det ble påpekt at medlemskontingenten er lavere enn utgifter til trykking og utsendelse 

av medlemsbladet Mynden. Hallingdalsutstillingen er med på å styrke klubbens 

økonomi og finansiere Mynden, og slik har det vært i mange år. NMK har avtale om å 

være medarrangør (sammen med NTTK) for Hallingdalsutstillingen annethvert år til og 

med 2015. Hvilke økonomiske grep som må tas når Myndeklubben ikke lenger vil ha 

inntekter fra denne utstillingen, må avklares den dagen det skjer.  

Medlemskontingenten var budsjettert til kr 140 000, mens regnskapet viser kr 116 450. 

Differansen skyldes regnskapsmessige endringer i NKK, som nå overfører fra 01.01 til 

31.12. Differansen vil komme på regnskapet for 2012. 

Nyinvesteringer: utstillingstelt, klubbens hjemmeside, som driftes av Spellmaker 

Design. Forslag om å spesifisere utgiftene til hjemmesiden i neste års regnskap.  

Revisjonsrapport vedlegges referatet. 

Regnskapet godkjent. 
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9. Budsjett  

For å dekke utgiftene til driftingen av hjemmesiden har styret funnet det nødvendig å   

ta betalt for oppdretteroppføring og valpeannonser på hjemmesiden. Styret ønsker 

forslag til hvordan disse driftsutgiftene skal dekkes inn. Det kom sterke 

motforestillinger mot styrets vedtak, da mange mente at totalinntektene ville bli redusert 

fra dagens nivå fordi langt færre ville benytte denne tjenesten enn tidligere. Forslag fra 

salen: 1) å redusere prisen for slik oppføring/annonsering, 2) å være flinkere til å 

annonsere i Mynden, 3) å øke medlemskontingenten. Forslag om å øke kontingenten ble 

møtt med innvendinger; det er ikke rettferdig at flertallet av medlemmene skal «sponse» 

de som driver oppdrett. 

10. Innkomne forslag  

Forslag 1, fra styret i NMK: Forslag om å utnevne Bjørg Foss til æresmedlem av Norsk 

Myndeklubb. 

Vedtatt (25 ja, 1 nei, 5 blanke).  

Forslag 2, fra Ella Christiensen: Forslag om nærmere orientering om NMKs 

behandling av andre klubbers søknader om å få med våre raser på sine utstilinger, 

dommervalg m.m. Forslaget førte til en lengre diskusjon. Styret opplyste at NMK ikke 

har oversikt over hvilke klubber som ønsker å ha med våre raser, før langt utpå høsten 

(2 år før). Fristen for å svare klubbene er 1. februar påfølgende år. Vi har heller ingen 

kunnskap om hvilke dommere klubbene vil invitere. For utstillingsåret 2013 har tre 

klubber fått nei pga at deres utstillinger faller innenfor karensdagene i forbindelse med 

våre egne utstillinger, eller pga at vi ikke har fått tilsendt resultater fra tidligere år til 

tross for gjentatte purringer. Klubber som betrakter gr. 10 som et «B-lag» og bytter 

dommere uten grunn i siste liten, vil også kunne få nei neste år. Forslag om å sende 

dommerønsker til søkende klubber. Dette er prøvd tidligere uten nevneverdig hell.  

Konklusjon: For å ivareta våre raser på best mulig måte er det viktig å signalisere til de 

klubbene som ikke følger reglene, at de ikke vil få med våre raser i fremtiden. Det bør 

inviteres kvalifiserte dommere til våre raser, og det er ikke akseptabelt at én og samme 

dommer (en slags «reservedommer») dømmer samme raser flere utstillinger på rad. For 

å bedre dialogen med medlemmene skal følgende bekjentgjøres via NMKs hjemmeside: 

Kriterier for reduksjon av antall utstillinger per år. 

Liste over klubber som har fått henholdsvis ja og nei på sine søknader, samt 

begrunnelse for avslag.  

Forslag 3: Nye lover for Norsk Myndeklubb, fra styret i NMK 

Bjørg Foss redegjorde for forslaget fra NKK. Alle medlemsklubber i NKK er pålagt å 

tilpasse sine lover den nye lovmalen. Styret tolket det slik at malen skal brukes som 

utgangspunkt, med adgang til individuelle endringer tilpasset klubbene, dog innenfor 

lovmalen.  
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De nye lovene, med noen justeringer vedtatt av generalforsamlingen, er gjengitt til slutt 

i dette referatet. 

Mulighet for B-medlemsskap er utelatt i den nye lovnormalen, men vil muligens bli tatt 

med til neste valg. 

Valg  

Da ordstyrer ved første valg spurte generalforsamlingen om det var forslag til andre kandidater, 

henviste Kristin Roaas til at de nye lovene ikke tillater det, de er gjeldende fra de er vedtatt. Det 

var tvil om hvorvidt disse var gjeldende med en gang, og man mente man kunne ha 

benkeforslag i henhold til de gamle lovene. Da henviste KR til et brev fra NKK av 11. februar 

2009.  I brevet gikk det fram at det ikke var anledning til å framsette benkeforslag på en 

medlemsklubbs generalforsamling. Styret, samt klubbens tidligere formann, var ukjent med det 

omtalte brevet, og mente de kun hadde informasjon om at nye lover i samsvar med tilsendt 

lovnormal måtte godkjennes av NKK innen 31.12.2012. Nye lover trer imidlertid i kraft så snart 

de er vedtatt av klubbenes generalforsamling, uavhengig av NKKs godkjennelse. På bakgrunn 

av denne informasjonen ble valgkomiteens forslag til tillitsvalgte i henhold til innkallingen 

klappet inn uten at ledige verv kunne besettes ved hjelp av benkeforslag.  

 

Tillitsvalgte etter årets generalforsamling 

Styret:  

Leder: Siv-Lene Havold Stene, gjenvalgt for 2 år 

Nestleder: Bjørg Foss (ikke på valg, 1 år igjen) 

Sekretær: Heidi E. Hoff  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Kasserer: Steinar Arstad, gjenvalgt for 2 år 

Styremedlem: Åge Gjetnes  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Styremedlem: Svein E. Aaslund, tidl. varamedlem, valgt for 2 år 

Varamedlem: Gerd Røssland, valgt for 1 år 

Varamedlem: Odd Inge Skaar, valgt for 1 år  

Arbeidsutvalget for afghansk mynde:  

Monica Huse Jacobsen, valgt for 2 år 

Ulf Liberg, valgt for 2 år 

Anne Gill, valgt for 2 år 

Lisbeth B. Karlsen, valgt for 1 år 

Åge Gjetnes (ikke på valg, 1 år igjen)  

Grethe Monsen var foreslått av valgkomiteen, men hadde ikke betalt 

medlemskontingent og var dermed ikke valgbar  

Arbeidsutvalget for azawakh:  

Ines Blix, gjenvalgt for 2 år 

Eva Kristine Wiik, valgt for 2 år 
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Ludmilla Koslow (ikke på valg, 1 år igjen) 

Arbeidsutvalget for borzoi:  

Siv-Lene Havold Stene, gjenvalgt for 1 år 

Nina K. Gramstad, gjenvalgt for 2 år 

Espen Uvaag, valgt for 2 år 

Gry Kean, valgt for 2 år 

Eli Gunneng (ikke på valg, 1 år igjen)  

Gina Sæther (ikke på valg, 1 år igjen)  

Arbeidsutvalget for italiensk mynde:  

Evy Fredhjem, gjenvalgt for 2 år 

Ludnilla Koslow, gjenvalgt for 2 år 

Lena S. Dahl (ikke på valg, 1 år igjen) 

Margret I. Veigardsdóttir (ikke på valg, 1 år igjen) 

Arbeidsutvalget for polsk mynde:  

Joanna Engvik (ikke på valg, 1 år igjen) 

Arbeidsutvalget for saluki:  

Brith Hiorth, gjenvalgt for 2 år 

Geir T. Land, gjenvalgt for 2 år 

Elisabeth E. Hoogstrate (ikke på valg, 1 år igjen) 

Renata Ewa Goel (ikke på valg, 1 år igjen) 

Cathrine Fareth  (ikke på valg, 1 år igjen) 

(Stine Runde Skuterud, foreslått valgt for 1 år, men har trukket seg) 

Arbeidsutvalget for skotsk hjortehund:  

Kirsten Walhovd, gjenvalgt for 2 år 

Ragnhild Raanes, gjenvalgt for 2 år 

Brit Sørum (ikke på valg, 1 år igjen) 

Liv Vogt Johansen (ikke på valg, 1 år igjen)  

Hanne Borch (ikke på valg, 1 år igjen)  

Mona Bidne  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Arbeidsutvalget for sloughi:  

Ingen forslag på medlemmer 

Arbeidsutvalget for spansk galgo:  

Ursula Evje, valgt for 2 år 

                , valgt for 2 år 

Aud Tyholt (ikke på valg, 1 år igjen)  

Arbeidsutvalget for ungarsk mynde:  

Ingen forslag på medlemmer 

Arbeidsutvalget for whippet:  
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Ingunn Ohrem, valgt for 2 år 

Anita Weirud, valgt for 2 år  

Randi Juliussen, valgt for 2 år 

Marianne Haldar, valgt for 2 år 

Gerd Røssland, valgt for 1 år  

Kirsten Landsverk (ikke på valg, 1 år igjen) 

Web-utvalget:  

Posten strykes fra dagsorden da web-utvalget var ment å drifte moderatorfunksjonen for 

hjemmesidens diskusjonsforum, som nå er nedlagt. 

Lure coursing-utvalget:  

Thomas Klokkerhaug, gjenvalgt for 2 år 

Steinar Mathisen, gjenvalgt for 2 år  

Ludmilla Koslow, gjenvalgt for 1 år  

Trude Skogesal, gjenvalgt for 1 år  

Eva Kristine Wiik (ikke på valg, 1 år igjen) 

Ivar Kvale (ikke på valg, 1 år igjen) 

Redaksjonskomiteen:  

Bjørg Foss, gjenvalgt for 2 år 

Heidi Hoff, gjenvalgt for 2 år 

Gro Tørseth Andreassen, valgt for 1 år (til erstatning for Kari Svendsen, som hadde 1 år 

igjen, men har trukket seg) 

Revisjon:  

Carl Fredrik Christensen, valgt for 2 år 

Ann Kristin Børsum (ikke på valg, 1 år igjen) 

Utregning av Årets utstillingsmynde:  

Bente Waldal (ikke på valg, 1 år igjen) 

Utregning av Årets LC-mynde:  

Ivaretas av lure coursing-utvalget  

Materialforvalter:  

Svein E. Aaslund, gjenvalgt for 2 år 

Utstillingskomiteen:  

Eli Marie Klepp, gjenvalgt for 3 år 

Kirsten Landsverk, gjenvalgt for 3 år 

Tone Bekkåsen Fischer (ikke på valg, 2 år igjen) 

Torill Knudsen (ikke på valg, 1 år igjen) 

Gerd Røssland (ikke på valg, 1 år igjen) 

Valgkomiteen:  
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Kap. 1  Innledende bestemmelser 

§ 1-1 Organisasjon og virkeområde 

Klubbens navn er Norsk Myndeklubb og forkortes NMK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og 

er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og 

klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt 

dispensasjon er gitt av NKKs hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine 

egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle i strid med disse.  

Norsk Myndeklubb representerer rasene afghansk mynde, azawakh, borzoi, italiensk mynde, 

polsk mynde, saluki, skotsk hjortehund, sloughi, spansk galgo, ungarsk mynde og whippet. 

Klubben har verneting i Oslo. 

§ 1-2 Formål 

Norsk Myndeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å 

bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av de raser klubben 

representerer. Norsk Myndeklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av 

hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og 

rasenes sunnhet.  

Formålet søkes fremmet gjennom 

– avholdelse av utstillinger og andre aktiviteter med hund 

– rådgivning om ansvarlig hundehold og avl av de raser klubben representerer 

– tidsskrift og hjemmeside 

– arbeidsutvalg for hver av klubbens raser 

§ 1-3 Definisjoner  

Klubbens organer:  

– ordinær generalforsamling 

– ekstraordinær generalforsamling 

– styret 

– valgkomité 

– lokalavdelinger 

Kap. 2  Medlemskap og krav til dette 

§ 2-1 Medlemskap 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 

hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 

medlem kan anke avslag til NKKs appellutvalg.  

§ 2-2 Medlemskontingent 

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt 

av NKKs representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling. 

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.  

Styret kan innstille til æresmedlemskap. Innstillingen avgjøres av generalforsamlingen, skriftlig 

uten debatt. Vedtak om æresmedlemskap krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede 

medlemmene. Norsk Myndeklubb betaler NKKs grunnkontingent for sine æresmedlemmer 
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§ 2-3 Medlemsplikter 

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Myndeklubbs og Norsk Kennel Klubs virksomhet 

samt å følge Norsk Myndeklubbs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene 

er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med, 

slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 

§ 2-4 Opphør av medlemskap 

Medlemskap i klubben opphører ved 

– utmeldelse  

– strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 

annen uregulert gjeld til klubben 

– strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 

– vedtak om eksklusjon etter NKKs lover kap. 7 

§ 2-5 Disiplinære reaksjoner  

Norsk Kennel Klubs lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.  

Kap. 3  Organisasjon 

§ 3-1 Høyeste myndighet 

Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen, som avholdes hvert år innen utgangen av 

april. Generalforsamlingen bør så vidt mulig avholdes på en lørdag.  

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med 

unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (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 klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes, 

har møterett og stemmerett på generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person med gyldig 

medlemskap. 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme (personvalg). 

Fullmakter godkjennes ikke. 

Alle stemmeberettigede medlemmer har anledning til å avgi forhåndsstemme ved personvalg. 

Stemmesedlene må være styret i hende senest dagen før generalforsamlingen. Merkede 

stemmesedler forkastes. Ved stemmelikhet ved personvalg foretas loddtrekning. Når det gjelder 

en sak avgjør dirigentens stemme. Alle valg skjer skriftlig.  

På klubbens generalforsamling kan NKK møte med inntil to representanter som har talerett, 

men ikke stemmerett. 

§ 3-3 Innkalling 
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Dato for klubbens generalforsamling skal bekjentgjøres for medlemmene med minst åtte ukers 

varsel. Datoen bekjentgjøres i julenummeret av klubbens medlemsblad Mynden året før samt på 

klubbens hjemmeside. 

Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst tre ukers frist. Innkallingen 

skal sendes hvert enkelt medlem direkte, enten per post, e-post eller i adressert medlemsblad. 

Med innkallelsen skal følge 

– dagsorden 

– klubbens årsberetning 

– klubbens regnskap med revisors beretning 

– budsjett (bør behandles etter eventuelle innkomne forslag, men før valg)  

– forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest seks uker før generalforsamlingen skal avholdes. 

– forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene 

må være styret i hende/poststemplet senest fem uker før generalforsamlingen skal avholdes. 

§ 3-4 Generalforsamlingens oppgaver. 

Generalforsamlingens oppgaver er 

– å godkjenne eller nekte å godkjenne stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkalling 

og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede 

– å oppnevne dirigent, referent(er), tellekorps og to representanter til å undertegne protokollen 

fra møtet 

– å behandle klubbens årsberetning  

– å godkjenne klubbens regnskap med revisors beretning 

– å godkjenne klubbens budsjett 

– å beslutte opprettelse og nedleggelse av lokalavdelinger  

– å behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På 

dagsordenen skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av 

kontingent. Det er ikke tillatt å komme med benkeforslag. 

– å vedta instrukser for organer som oppnevnes av generalforsamlingen 

– å velge: 

a) leder, for 2 år 

b) nestleder, for 2 år  

c) sekretær, for 2 år 

d) kasserer, for 2 år 

e) to styremedlemmer, for 2 år 

f) to varamedlemmer, for 1 år 

g) revisor og vararevisor, for 2 år 

h) arbeidsutvalg for klubbens enkelte raser, fra ett til sju medlemmer, for 2 år 

i) redaksjonskomité for Mynden, tre medlemmer, for 2 år 

j) utstillingskomité, fem medlemmer, for 3 år 

k) to personer til utregning av Årets Utstillingsmynde, for 2 år 
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l) inntil seks medlemmer til lure coursing-utvalget, hvorav to varamedlemmer, for 1 eller 2 

år 

m) materialforvalter, for 2 år 

n) valgkomité: leder og to medlemmer, for 2 år + ett varamedlem for 1 år 

Ved valg bør det settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styre, komiteer og utvalg. 

Personer som er dømt for dyremishandling etter lov om dyrevelferd, kan ikke velges eller 

oppnevnes til tillitsverv i klubben.  

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved 

valg. 

Generalforsamlingen kan diskutere, men ikke avgjøre andre saker enn de som er oppsatt på 

dagsordenen.  

Det føres protokoll over generalforsamlingens forhandlinger. 

§ 3-5 Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 % av 

medlemmene forlanger det. 

Møtet innkalles med minst 14 dagers 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 møtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 

Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer. 

Kap. 4  Styret m.v. 

§ 4-1 Styret 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. 

§ 4-2 Vedtak og representasjon 

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved 

stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme. 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. 

Det skal føres protokoll over styremøtene, og de skal være tilgjengelig for klubbens medlemmer 

og for NKK. Styreprotokollen sendes alle styremedlemmene før neste styremøte og godkjennes 

på dette.  

Styret kan ansette lønnet hjelp.  

§ 4-3 Styrets oppgaver  

Styrets oppgaver er 

– å lede klubben mellom generalforsamlingene 

– å avholde generalforsamling 

– å drive klubben i samsvar med klubbens formål 

– å gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen 

–å oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for disse  

– å søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen 

– å oppnevne representant til NKK-regionen 
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– å oppnevne representant og vararepresentant til Norsk Kennel Klubs representantskap 

Kap. 5  Verv, utvalg, komiteer og lokalavdelinger 

§ 5-1 Valgkomité 

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 

verv som skal besettes. Valgkomiteen avgir ingen innstilling om de enkelte kandidater.  

Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte i klubben sendes medlemmene sammen med innkallingen 

til generalforsamlingen. En representant fra valgkomiteen skal være til stede på 

generalforsamlingen. 

§ 5-2 Revisor 

Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 

beretning til generalforsamlingen. 

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

§ 5-3 Lokalavdelinger 

Generalforsamlingen kan godkjenne opprettede lokalavdelinger og gir direktiver for deres 

virksomhet. Eventuelle særbestemmelser for lokalavdelinger og/eller deres medlemmer – som 

ikke må stride mot klubbens lover – må godkjennes av generalforsamlingen. Lokalavdelingenes 

medlemmer må være ordinære medlemmer i Norsk Myndeklubb og er underlagt NMKs lover 

og bestemmelser. 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 

§ 6-1 Lovendringer 

Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling 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 er bestemt. 

§ 6-2 Tolkning av lovene 

NKKs lovkomité kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 

følge av medlemskapet i NKK, jf. Norsk Kennel Klubs lover §6-1. 

§ 6-3 Oppløsning 

For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinær generalforsamling. Beslutningen 

må stadfestes på ekstraordinær generalforsamling med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs 

vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av generalforsamlingen bestemt formål. Bestemmer 

ikke generalforsamlingen noe spesielt, tilfaller midlene NKK. 

 

 


