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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 
 

Norsk Dobermann Klub avholder sin generalforsamling;  

Fredag 14.05.2021, kl 19.00. Sted: Brandsrudsletta 

 

Saksliste: 

01/21 - Godkjenning av innkalling 

02/21 - Valg av 1 møteleder, 2 referenter, 3 tellekorps & 2 underskrive protokoll 

03/21 – Årsberetning 

• Info fra treningsgrupper 
o Bergensgruppen  
o Team Soma 
o Gardermoen 
o Tromsø 
o Team Slagen  

04/21 – Handlingsplan 2021  

05/21 – Budsjett 2021 

06/21 - Innkomne forslag/saker. Benkeforslag godtas ikke. 

- Lovmal Norsk Dobermann Klub 

07/021 - Regnskap 2020 

08/21 – Valg. Benkeforslag godtas ikke. 

 
3. ÅRSBERETNING NDK 
Styret har bestått av: 

Leder:    Lisbeth Berge Karlsen 

Nestleder:   Bente Line Nordtveit 

Sekretær:  Siw Monica Waagbø 

Kasserer:  Anne Mari Husebø 

Styremedlem:   Ingar Andersen 

Vara:   Tanja Kotte 

Vara:   Petter Andreas Hjortdal 
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Valgkomiteen:  
Leder:   Svein Nordtveit 
Medlemmer:  Frank Georg Fosse og Veronica Cloin 

 

Vi har hatt fulltallig styre igjennom hele perioden. Vi har behandlet 87 saker og det var 210 
medlemmer i NDK i 2020. 

Medlemmer og registrering: 
Pr 01.04.2020 har vi 189 hovedmedlemmer, 22 husstandsmedlemmer og 5 æresmedlemmer. 

Det er 7 valpekull med totalt 56 valper og 5 import i 2020, som er registrert hos NKK. 

Dobermannposten: 
Redaktør: Veronica Nakken. Det har ikke blitt utgitt noen blad i 2020 grunnet pandemien
   
Avdelinger og treningsgrupper: 
Viser til egne rapporter og regnskap. 

DCM: 
Vi har til tider ventelister på å få låne holtervestene som NDK har kjøpt inn til bruk av sine 
medlemmer for å teste hundene sine for DCM. 
Dette er en veldig hyggelig framgang fra året før der de nesten ikke ble brukt. 

Utstilling: 
NDK har arrangert 4 utstillinger i 2020. April utstillingen ble dessverre avlyst, men NDK 
søkte om kompensasjon og fikk det innvilget.  
Grand Prix Vinner i Trondheim var det 0 valper og 17 voksne påmeldt, her ønsker vi oss enda 
flere i 2021, da det blir utdelt stor Cert. Dette er en utstilling i forbindelse med NKK 
Trondheim (cacib utstilling) 

Valpeshow for alle raser ble i år utvidet med 2 dager.  
Vi hadde til sammen 120 valper påmeldt disse to dagene, noe som var meget bra. 
Utstillingskomiteen gjorde en formidabel jobb med alle Covid 19 restriksjoner som man måtte 
ta hensyn til, virkelig flott jobba. 
Norsk Dobermann vinner var det påmeldt 30 dobermann og 4 valper. Dette er et antall vi 
håper stiger, men vi må si oss fornøyd da de utenlandske ikke kunne komme og stille ut. 
Grand Prix vinner Oslo hadde vi påmeldt 22 voksne og 2 valper. 
Vi håper at antallet stiger i 2021 da vi har hatt flere kull i landet i løpet av 2020  
Utstillingskomiteen har i år en ny utstilling, Grand Prix vinneren i Stavanger. Det var et fin 
utstilling med 20 påmeldte hunder hvorav 11 var dobermann og av de 1 valp. 
Juleutstillingen i 2020 ble avlyst,også denne utstillingen søkte vi om kompensasjon, som ble 
innvilget. 

 

Kamerataften: 
Det ble arrangert kamerataften ifbm spesialen på Leirsund i juli. En meget hyggelig kveld 
med mat laget på bålpanne og utdeling av Rosetter/ tegninger og premier til alle som var 
kommet med på årslistene til klubben i 2019.  
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Informasjon: 
Klubben bruker aktivt hjemmesiden, facebook, instagram og Dobermannposten i sin 
kommunikasjon til sine medlemmer. Vi har sett at det er store antall medlemmer på flere 
facebook sider ang Dobermann, så vi har valgt å gå ut med informasjon på disse også. 

 

Samarbeid nasjonalt og internasjonalt: 
Vi fikk ikke sendt representanter til RS i år da det er utsatt til 2021.  

 

IDC Representasjon: 
Denne kongressen /utstillingen ble avlyst i 2020 grunnet pandemien. Sakene som skulle vært 
tatt opp der som en etterfølger fra møtet i 2019 utsettes til 2021. Våre to representanter 
Lisbeth Karlsen og Bente Line Nordtveit representerer NDK og de sakene vi stiller med. 

 

Styret ønsker å takke for året 2020, det har vært et spesielt år på mange måter og vi håper 
verden og Norge blir annerledes i 2021. 

 

Årsberetning fra Bergensgruppen 2020 

Siden fjoråret var preget av Korona, ble NDK-Bergensgruppen desverre tvunget til 
å avlyse vår dobbelutstilling som vi skulle arrangere i samarbeid med 
Nordhordaland Hundeklubb. 
På vår mentalbeskrivelse (MH) på høsten var det som vanlig fullbooket, også dette 
året med mange dobermann. 
Desverre måtte også dette arrangementet avlyses pga Korona. 

Mvh Styret NDK-Bergensgruppen 

 

Generalforsamling 12.04.2021 for NDK-Bergensgruppen 

Møtestart kl.18.30, og møteslutt KL.18.50 

-Bente Line starter med å ønske velkommen, og vi velger: 

*Møteleder: Turid Mellingen 

* Underskriver: Svein Nordtveit og John Tore Mellingen 

* Referent: Linn Prestø 

Bente Line leser opp årsberetning, dette ble godkjent. 
Turid Mellingen leser opp regnskapet, dette ble godkjent. 
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Utgiftene var på 13.746,12Kr, inntekter 295.347,75Kr. 

Balansen i banken pr.31.12.2020 er 524.333,10Kr pluss kontantkasse på 7.841 Kr. 

- Valgkomiteen sitt forslag til nytt styret, ble valgt inn. 

Styret for 2021 er: 

Formann: Bente Line Nordtveit 
Nestformann: Nicolae Stefan 
Sekretær: Linn Prestø 
Kasserer: Turid Mellingen 
Styremedlem: Irene Tennebekk 
Vara: Svein Nordtveit 
Vara: Tommy Wahl 
Revisorer: John Tore Mellingen og Svein Nordtveit 

Styret er valgkomite. 
Innsendte forslag: Ingen innsendte forslag. 
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Årsrapport fra Norsk Dobermann Klub Treningsgruppe Soma 2020 
Årsmøteprotokoll  

Årsmøte NDK Treningsgruppe Team Soma:  

Sted: Messenger, Elektronisk  
Tidspunkt: 18.30 
Dato: 31/1-21 

Det er fremmøtt: 15 medlemmer med stemmerett.  

Sak 1/21: Godkjenning av innkalling  
Årsmøtet enstemmig godkjenner innkallingen.  

Sak 2/21: Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å underskrive protokoll  
Møteleder: Steffen 
Referent: Tord 
Tellekorps: Christiane og Synne 
Signere protokoll: Gunni og Tone 
 
Sak 3/21: Styrets årsberetning 
Årsmøtet enstemmig godkjenner årsberetningen.  

Sak 4/21: Regnskap og Balanse 2020  
Årsmøte godkjenner regnskapet - enstemmig. 
Årsmøtet godkjenner balansen - enstemmig. 

Sak 5/21: Saker fra Styret  
Det har ikke kommet noen saker fra styret. 

Sak 6/21: Innkomne forslag/saker fra medlemmer  
Det har ikke kommet noen saker fra medlemmer.  

Sak 7/21: Budsjett 2021  
Årsmøtet godkjenner budsjettt - enstemmig. 

Sak 8/21: Valg  
Forslag til nytt styre 2021: 
Styreleder: Steffen Oliversen (ikke på valg  
RIK-Ansvarlig: Torstein Sirnes (ikke på valg)  
Styremedlem: Jeanette Overskeid (ikke på valg)  
Styremedlem: Borghild Eystberg (valgt for 2 år)  
Kasserer: Tord Carlsen (ikke på valg)  

Valg komité:  
Lasse Åsland (på valg for 2 år)  
Renate Andersen (på valg for 2 år)  

Årsmøtet enstemmig godkjenner nytt styre.  
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Underskrit av medlemmer:  
Gunn Karin Iversen                        Tone M. Oliversen 

                                              
_________________                    _________________ 

 

 

 

Årsrapport fra Norsk Dobermann Klub Treningsgruppe Gardermoen 2020 

Tilstede: Camilla, Øystein, Robert, Kristin og Chatrine 

-Innkallingen ble godkjent 
-Regnskap og budsjett godkjent 
 
-Styret består av: 
Robert Taasen, leder og RIK-ansvarlig 
Øystein Dahl, Kasserer 
Bente Berg Stokke, sekretær 
Camilla Aguilar, ansvarlig for MH og kontakt inn mot studieforbundet 
Kristin Lauritzen, styremedlem 
Chatrine Johansen, styremedlem 

Treningsavgifter: 
Kontingent for 2021 settes til kr 250,- 
Treningsavgift for trening på banen på Råholt sesong 2021 settes til kr 600,- 
Leie av hall for innetrening vinter 21/22 er ennå ikke fastsatt. 

Aktiviteter i 2020: 
Det ble svært begrenset med aktiviteter, grunnet covid 19. 

Februar: RIK seminar i Skåne 

Februar: RIK lydighet seminar 

Juni: innledet samarbeid med TG Romerike ( Norsk Rottweilwer Klubb) om leie av 
treningsbane på Råholt. 

Oktober: RIK sporkurs 

Avlyste aktiviteter/ Seminar grunnet Covid 19 

RIK lydighet på Hadeland i mars 

MH på Romerike våren 20 

Sporkurs i Sverige i april 
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Resultater 2020 
Øystein Dahl: LP Opprykk til klasse 3, Bruks: Opprykk fra klasse D til C i spor. 
Robert Taasen: bestått ferdselspøven, tittel BH 

Aktiviteter for 2021 
Ennå uvisse tider pga Covid19, men vi ønsker å kunne holde RIK sporkurskurs, C-seminar, 
B-seminar, Ferdselsprøvekurs, Utholdenhetsprøve. 

Åpnes grensene igjen, ønsker vi å kunne ha seminar også i Sverige/Danmark. 

Innkjøp av utstyr 
Vi venter med å gå til innkjøp av hopphinder, da det allerede finnes et slikt på banen på 
Råholt. Men vi kommer til å kjøpe eller bygge et A-hinder, da det ikke finnes på banen på 
Råholt. Vi ønsker å ha et slikt hinder tilgjengelig for medlemmene i treningsgruppen. 

 

Årsrapport fra Norsk Dobermann Klub Treningsgruppe Tromsø 
Gruppa i Tromsø har i løpet av 2020: 
2020 har vært en utfordring for alle hundeorganosasjoner, at vi mangler egen plass er noe som 
har gitt betenkninger. 

I juni skulle vi arrangert prøver, men de la korona en mørk sky over. Dermed ble de tidlig 
utsatt. 

I august skulle vi arrangere prøver .Flybilletter og hotell bestilt til dommer, alt så gunstig ut 
helt til Hurtigruten klappa til kai. Med uklar smittesituasjon besluttet vi å avlyse denne prøve 
også. 

Økonomi: Eneste utgift i 2020 var innkjøp av biletter til prøven i august. 
Inngående fra 2019  var kr      2820,83 
Kjøp flybilett                  kr      1997,- 
Saldo ved årets utgang   kr        823,83 
 

Vi har ikke søkt om prøver i 2021.  

Medlemmer i området oppfordres til å kontakte oss  

rfkriste@online.no 

Tlf 900 35391 

Sjekk oss opp på facebook  

Vennligst hilsen: 
Kontaktperson Treningsgruppe Troms og omegn. 
Rune F Kristensen. 

Årsrapport fra Norsk Dobermann Klub Treningsgruppe Slagen 
 
I 2020 var året ganske amputert pga Corona. Vi har trent noe sammen med en lokal 
treningsgruppe i Norsk Rotweilerklubb.  
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Selv om det har vært strenge restriksjoner, har vi hatt noe aktivitet. Henning har startet på 2 
prøver Erik tok IGP 1 i Kr.Sand, IGP 2 i Sødertelje, og stilte på NM i Sandefjord i IGP 3. Jeg 
(Ingar) stilte kun på NM i Sandefjord. Dette var både FCI NM, og Dobermann NM. Jeg vant 
Dobermann Nm og fikk 2. plass i FCI NM. Chuck ble også årets bruks Dobermann. I 2020 
var vi kun 4 betalende medlemmer.  

 
 

Handlingsplan for 2021 i NDK   
- Ivareta våre medlemmers rettigheter 
- Testing av DCM. NDK vil at flest mulig tester sine hunder, fortsette vårt 

”tilbakebetalings program” ved mentaltesting og helseundersøkelser. 
- Avl. Få flere til å bli medlemmer og ha kull i regi av klubben. 

Åpenhet om sykdommer vi vet er utbredt på rasen i forhold til oppdrettere. Avle i tråd 
med vår rasestandard og RAS. 

- Kommunikasjon. Nå ut til våre medlemmer og potensielle medlemmer igjennom 
sosiale medier. 

- Miljø/ medlemsutvikling. Ta vare på de medlemmene vi har, og ta godt imot våre nye 
medlemmer. Dette er spesielt viktig på arrangementer i regi av klubben. 

- Treningsgrupper. Vi jobber gjerne for å få flere treningsgrupper i Norge. Vi fortsetter 
økonomisk støtte til disse og håper det blir økt aktivitet.  

- Strategi. Fortsette vårt gode arbeide med vår rase 
- Økonomistyring. Fortsette å sikre vår økonomi i regi av avholdelse av utstillinger når 

det er mulighet for det. 
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Budsjett NDK 2021 
Inntekter  

Utstillinger 835.565 

MH/tester 7.000 

  

Sum inntekter 842.565 

  

Utgifter  

Utstillinger 724.100 

Tester 20.000 

Kurs 20.000 

Helse  5.000 

Møter 17.250 

Treningsgrupper/camp 25.000 

  

Sum utgifter 811.350 

 

Budsjett NDKV 2021 
Inntekter  

Påmeldinger 16.600 

Påmeldinger valper 37.800 

Salg rosetter 1.000 

Parkering/katalog 4.000 

kiosk 4.000 

Sum inntekter 63.400 

  

Utgifter  

NKK avgifter 7120 

Pokaler/gravering 8.000 

Reiseregninger Dommere/ringpersonell/ arbeidsfolk 30.000 

Rosettforbruk  6.000 

Innkjøp til kiosk/div 4.000 

Premieforbruk 4.000 

Kataloger 500 

Gaver dommere/ringpersonell 500 

Sum utgifter 60.120 
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Budsjett Generalforsamling 2021-03-23 
Utgifter  

Møterom 500 

NKK representant 2.000 

Hotell  

Reiseregninger 8.750 

Sum utgifter  11.250 

  

 
 

 

 

 

 

 

Budsjett GPV  Dal, to dagers utstilling 
Inntekter  

Påmeldinger  16.600 

Påmeldinger valper 3.150 

Salg rosetter 10 1000 

Parkering/katalog 30 0 

kiosk 0 

Sum inntekter 20750 

  

Utgifter  

NKK avgifter 2.430  

Pokaler/gravering 3.000 

Reiseregninger Dommere/ringpersonell/ arbeidsfolk   15.000 

Rosettforbruk 2.000 

Innkjøp til mat og div 1.000 

Premieforbruk 1.000 

Kataloger 100 

Gaver dommere/ringpersonell 200 

Sum utgifter 24.730 
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Budsjett for GPV Trondheim 2021 
Inntekter  

Påmelding voksen 6.640 

Påmelding valp 1.575 

Salg kataloger 50kr 0 

kiosk 500 

Sum inntekter 8.715 

  

Utgifter  

NKK avgifter 950 

Pokaler/gravering 1.000 

Innkjøp mat/drikke 1.000 

Reiseregninger Dommer/ringpersonell/ arbeidsfolk 3.000 

Rosettforbruk 1.000 

Premieforbruk 0  

Plass leie 1.000 

Gaver dommere/ringpersonell 300 

Sum utgifter 8.250 
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Budsjett Romjulsutstilling 2021 
Inntekter  

Påmeldinger Valp 126.000 

Påmeldinger Voksen 456.500 

Salg rosetter/sekreteriat 95.000 

Inngang 15.000 

Parkering/katalog 25.000 

Barn og hund 2.500 

Kiosk 25.000    

Sum inntekter 742.700 

  

Utgifter  

Hallleie 80.000    

NKK avgifter 60.000 

Reiseregninger Dommere/ringpersonell/ arbeidsfolk 150.000 

Hotell 200.000 

Rosettforbruk  60.000 

Innkjøp til kiosk/div 10.000 

Premieforbruk 40.000 

Kataloger/nettbrett/Personell 15.000 

Gaver dommere/ringpersonell 5.000 

Parkeringsvakter 10.000 

Sum utgifter 630.000 

 

 

Gjennomgang og rettelse av NDK`s lovverk pålagt av NKK 

Endringer: §3-4, a og i  

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver.  

Generalforsamlingenes oppgaver er å:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkalling og saksliste, 
samt å gi observatører rett til å være tilstede. 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen 
fra møtet. 

c) Behandle årsberetning  
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 
e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger  
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag 

(nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år 
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i) Velge: 

-‐ Leder for 2 år  
-‐ Nestleder for 2 år  
-‐ 3 styremedlemmer for 2 år 
-‐ 2 varamedlemmer for 1 år   
-‐ Revisor 2 år 
-‐ Vararevisor 1år 
-‐ Valgkomite 1 år med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 2 vararepresentanter 

for 1 år  

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 ved personvalg er ikke tillatt . 
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere 
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem 
for årsmøtet til valg. 

 

 

 

 

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak 
fattes med alminnelig flertall 

 

§6-6 Æresmedlemskap 

Det kan til generalforsamlingen foreslås særlig fortjeneste til medlemmer som klubbens 
æresmedlemmer. 

Forsalget skal være oppført på dagsorden. 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til NDK. 

 

 

 

Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.  

Denne slettes i sin helhet 
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Lover for Norsk Dobermann Klub stiftet 1922 

Vedtatt av generalforsamlingen den 27.04.2018 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] 

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon og virkeområde  

Klubbens navn er Norsk Dobermann Klub, og forkortes til NDK. 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 motstridende mot disse.
  

Klubben omfatter rasen Dobermann.   

Klubben har verneting i Oslo.  

§1-2 Formål  

NDK 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 Dobermann. NDKskal 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. 

§1-3 Definisjoner   

Klubbens organer:    

-‐ Generalforsamling 
-‐ Ekstraordinær generalforsamling  
-‐ Styret   
-‐ Valgkomite  
-‐ Avdelinger  

§ 1-4 Tilknytning og organisering 

NDK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som 
beskrevet i klubbens lover.  

NDK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver 
tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som 
ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.  

 
  

Kap. 2 Krav til medlemskap 
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§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 i henhold til NKKs til enhver tid 
gjeldende disiplinærbestemmelser.  
 
Medlemmene er forpliktet til å støtte NDK og NKKs virksomhet samt å følge 
NDK og NKKS 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 
fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 
 
§ 2-2 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev 
eller epost) til klubben  

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 
annen uregulert gjeld til klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

§2-3 Medlemskontingent   
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens 
generalforsamling, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er 
fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. 
 
Husstandsmedlem må være tilknyttet ett hovedmedlem, barn av hovedmedlem 
som er under18 år kan også være husstandsmedlemmer. husstandsmedlemmene 
har de samme rettighetene og plikter som hovedmedlemmer, men mottar ikke 
Dobermann posten. 
  
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.   
 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner   

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.  
 

 

Kap. 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet  

 Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamling og avholdes hvert år innen 
utgangen av april. 

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av 
stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak 
(krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall) 
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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 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.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i 
hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare 
skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens generalforsamling. 

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år 
generalforsamling avholdes og har vært medlem i minst 4 uker har møterett og 
stemmerett på generalforsamlingen.  

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.  

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved 
fullmakt. 

Medlemmer kan la seg representere i årsmøtet ved fullmakt. Fremmøtt medlem 
kan kun 

møte med maksimalt 1 fullmakt. 

Forhåndsstemmen legges i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny 
konvolutt 

adressert til klubben. Denne merkes med medlemsnummer. Forhåndsstemmen 
må være 

klubben i hende/poststemplet 7 dager før årsmøtet. 
 På klubbens generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling kan NKK 
møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.  

§3-3 Innkalling       

Generalforsamlingsdato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers 
varsel.  

Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 2 ukers 
frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller 
publiseres på klubbens nettsider.  

Med innkallelsen skal følge:      

- Saksliste      

- Årsberetning      
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- Regnskap med revisors beretning 

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 
medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
  

- Budsjett for neste år  

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen 
i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.     

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver.  

Generalforsamlingenes oppgaver er å:  

j) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, Forhåndsstemmer, innkalling og saksliste, 
samt å gi observatører rett til å være til stede. 

k) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen 
fra møtet. 

l) Behandle årsberetning  
m) Godkjenne regnskap med revisors beretning 
n) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger  
o) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag 

(nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 
p) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
q) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år 

 
r) Velge: 

-‐ Leder for 2 år  
-‐ Nestleder for 2 år  
-‐ 3 styremedlemmer for 2 år 
-‐ 2 varamedlemmer for 1 år   
-‐ Revisor 2 år 
-‐ Vararevisor  
-‐ Valgkomite 1 år med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 2 vararepresentanter 

for 1 år  

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 ved personvalg er ikke tillatt. 
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen 
nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på 
kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg. 

 
§3-5 Ekstraordinært generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller 
minst 10 % av medlemmene forlanger det. 
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Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.   

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de 
ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger 
til grunn for kravet om ekstraordinær generalforsamling kan behandles. 
Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under generalforsamling, 
dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.  

Reglene for ordinær generalforsamling gjelder så langt de passer. Innsending av 
forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før 
ekstraordinær generalforsamling.  

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinær 
generalforsamling 

 

Kap. 4 Styret 

§4-1 Styrets myndighet  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.  

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til 
stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke 
stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene 
krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. 
Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. 

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til 
ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de 
resterende styremedlemmer.  

§4-3 Styrets oppgaver er å  

-‐ lede klubben mellom generalforsamlingene  
-‐ avholde generalforsamling  
-‐ drive klubben i samsvar med klubbens formål  
-‐ gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingene  
-‐ oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer, avlsråd, gjelder kun raseklubb, eventuelt redaktør 
-‐ søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-

regionen 
-‐ velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret  
-‐ Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens generalforsamling 

Kap. 5 Generalforsamlingsverv/komiteer 

§5-1 Valgkomite   
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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.  

§5-2 Revisor  

Generalforsamlingen velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer 
regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen. Både revisor og 
vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

 

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 Tolking av lovene  

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er 
obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1. 

  

§6-3 Oppløsning  

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinær generalforsamling. 
Vedtaket må stadfestes på ekstraordinær generalforsamling med minst ¾ 
flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
  

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av generalforsamling bestemt formål. 
Bestemmer ikke generalforsamlingen noe spesielt tilfaller midlene NKK. 

§6-4 Flertallsdefinisjoner  

Simpelt flertall 

• Flest stemmer 
Alminnelig flertall 

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller ikke 

Absolutt flertall  

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller 

Kvalifisert flertall 
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• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall  
• Blanke stemmer teller 
• Bruk er vedtektsfestet 

  

§6-5 Hedersbevisninger 

NDK Styret kan påskjønne personer som har yret klubben spesielt store tjenester 
i en enkeltsak eller enkeltfelt. Disse personene kan motta klubbens hederstegn. 

§6-6 Æresmedlemskap 

Det kan til generalforsamlingen foreslå særlig fortjeneste til medlemmer som 
klubbens æresmedlemmer. 

Forsalget skal være oppført på dagsorden. 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til NDK. 

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler 
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STEMMESEDDEL VALG AV TILLITSVERV I NORSK DOBERMANN KLUB 
 

(Ved forhåndsstemming legges stemmeseddelen i en anonymisert konvolutt med medlemsnummer, som igjen 
legges i en ny konvolutt med tydelig avsenderadresse og navn. De som ikke er utfylt riktig, blir forkastet.) 

Stemmeseddelen sendes til: Svein Nordtveit, Nygårdsvikveien 57, 5165 Laksevåg Poststemplet før 8.05.21 

 

Verv Navn Info JA NEI 

Valg styret: (Ett kryss per kandidat)   

1 kryss mulig     

Leder 2 år Lisbeth Karlsen 2 år, Valgkomiteens innstilling   

1 kryss mulig     

Styremedlem 2år Siw Monica Waagbø 2 år, Valgkomiteens innstilling   

2 kryss mulig     

Varamedlem 1 år Tanja Kotte 1 år, Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem 1 år Petter A. Hjortdal 1 år, Valgkomiteens innstilling   

Valg valgkomité: (Ett kryss per kandidat)   

Leder 2 år Svein Nordtveit 2 år, Valgkomiteens innstilling   

Medlem 1 år Frank Georg Fosse 1 år, Valgkomiteens innstilling   

Medlem 1 år Veronica Cloin 1 år, Valgkomiteens innstilling   

 

Styret pr. i dag 

Leder: På valg 
Lisbeth Berge Karlsen 

Nestleder: Ikke på valg 
Bente Line Nordtveit 

Kasserer: På valg 
Siw Monica Waagbø 

Styremeldem: Ikke på valg 
Anne Husebø 

Styremedlem: Ikke på valg 
Ingar Andersen 

Varamedlem: På valg 
Tanja Kotte 

Varamedlem: På valg 
Petter A. Hjortdal 

 

 


