
Årsmøte i Horten Hundeklubb (HHK) for 2017 
12.02.2018 kl. 18.00 

Vikveien 379 
 

1. Åpning ved styrets leder 

2. Fremmøte / stemmetall 

3. Valg av møteleder 

4. Valg av referent 

5. Valg av 2 personer til å undertegne årsmøteprotokoll 

6. Godkjennelse av agenda 

7. Godkjennelse av årsberetninger 

a. Horten Hundeklubb 

b. Lydighet 

c. Konkurransegruppen 

d. Rallylydighet 

e. Brukshundgruppa 

8. Ny obligatorisk lovmal fra NKK 

9. Nye vedtekter for Horten Hundeklubb (HHK), gjeldende fra 01.03.2018 

10. Regnskap 

11. Budsjett 

12. Valg av styre: 

Ikke på valg: 

Verv: Gjenværende tid: 

Leder: Lisbeth Venås  1 år 

Kasserer: Ellen Nordberg Olsen  1 år 

Styremedlem og web ansvarlig: 
Hege Dåpan  

1 år 

Styremedlem: Nina Nesje  1 år 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Nestleder: Svein Cederborg  velges for 2 år 

Sekretær: Kirsten Engberg  velges for 2 år 

Styremedlem: Tanja Andreassen  velges for 2 år 

 

13. Valg på revisor og vararevisor 

14. Valg av valgkomite, leder + medlem 

15. Innkomne forslag: 

Ingen innkomne forslag 

16. Eventuelt? 

 

Årsmøtet er i henhold til dagens vedtekter annonsert i Gjengangeren og på klubbens nye 

hjemmeside. 

Medlemsmøte med utdeling av priser avholdes umiddelbart etter årsmøtets avslutning. 

 



Årsberetning for Horten Hundeklubb 

 

Horten Hundeklubb har i året som har gått avholdt 9 styremøter og 2 medlemsmøter. 

I sommer ble veien opp til klubben forbedret, da dette var sårt behøvd. Fremover må 

det legges inn i klubbens dugnad å gå over de nye grøftene. 

Etter avtale er det John Are Lærum som står for brøyting av sletta. For å begrense 

kostnader på brøyting, har det blitt prioritert å brøyte de dager hvor det har vært 

trening med instruktør.  

Klubben har hatt 1 dugnad med godt oppmøte, plassen ble ryddet og raket, hytta ble 

vasket, toalettet tømt og vasket, og taket ble kostet. 

Kiosk salg har hovedsakelig begrenset seg til salg av kaffe og brus, hvor ansvarlig for 

treningen har solgt når medlemmene ønsket å handle. 

I juni ble det holdt en sommerfest med leker, grilling og godt humør i flott 

sommervær.  

I november ble det holdt en juleavslutning på klubben, med gang rundt juletreet, 

sang, julenisse for hundene, gløgg og pepperkaker. En fin og sosial kveld med ett lett 

snødryss som satte stemning.  

I samarbeid med Din Hundeskole, Hundekroken og Detego K-9 ble det arrangert 

Hundens dag, med utstillingstrening, foredrag av Thomas Torvaldsen, demonstrasjon 

av spesialsøk og forskjellige aktiviteter. 

Horten Hundeklubb deltok ikke i borgertoget på 17. mai i 2017. 

Klubben har i år inngått samarbeid med Hundekroken i Horten, der klubbens 

medlemmer får rabatter. 

Klubben har avholdt 2 rallylydighetsstevner. 

 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning for lydighet 

 

HHK har også i år hatt treninger i hverdagslydighet på onsdager.  

Inger Karin Altrichter ble leid inn som instruktør fra mai og ut året, men vi vil også få 

takke de av klubbens medlemmer som har trådd til i denne rollen når det har vært 

behov, deriblant Lise Storelid, Terje Johansen og Tanja Andreassen. 

Fokuset har vært mot den daglige lydigheten man trenger, møtetrening, kontakt, 

innkalling m.m., men har selvsagt blitt justert ut i fra hvem som har møtt opp, det har 

vært fra to til tretten ekvipasjer på treningene. 

 

 

Årsberetning for konkurranselydighet 

 

På mandager har det vært konkurranselydighet uten instruktør. Treningene har vært 

lagt opp med at alle har hatt fokus på hver enkelt ekvipasje i noen minutter, for å 

hjelpe denne med en spesiell utfordring, før man har gått over til egentrening, noe 

som har fungert bra.  

Interessen for konkurranselydighet har vært begrenset i klubben, men det er enkelte 

ekvipasjer som har planer om å ta en bronsemerkeprøve. Så så snart disse føler seg 

klare vil dette bli organisert. Treningene har tidvis også funnet sted andre steder enn 

klubben for å gi litt nye utfordringer. 

Det har vært fra to til syv ekvipasjer på treningene, men vi håper at flere vil fatte 

interesse for lydighet fremover. 

 

På torsdagene har det vært egentrening for klubbens medlemmer, noe som fungerer 

bra, medlemmene hjelper hverandre og det er en positiv stemning. 

 

 

 



ÅRSRAPPORT   RALLY – LYDIGHET 2017 

 

Antall ekvipasjer som trener rally lydighet her i klubben holder seg stabilt med et 

gjennomsnitt på 6-7 stk pr kveld. 

Det er alt fra nybegynnere som ikke har konkurrert til eliteutøvere.  

Dette er jo også en morsom trening å holde på med selv om man ikke vil konkurrere. 

Vi har denne vinteren dessverre ikke fått noe sted å trene inne, så når føret har gjort 

at vi ikke har kommet opp til klubben, har vi trent på Bakkenteigen, som er et greit 

alternativ. 

Vinteren med is og kulde skremmer ikke den harde kjerne, vi trener uansett. 

Jeg forsetter som instruktør i 2018.  Må legge til her at vi er en flott gruppe hvor alle 

hjelper hverandre, og vi legger vekt på å ta godt imot nye utøvere som dukker opp. 

Vi er en fin gjeng som reiser rundt på stevner, bakker hverandre opp og har mye 

moro i sammen. 

 12 av oss med til sammen 15 hunder har vært mer eller mindre aktive på 

konkurransefronten i 2017.  

Vi har i alt gått 26 stevner, fordelt på  kl 1, 2, 3 og Elite 

Det ble mange flotte resultater:  

               2      1. plasser 

               5      2.plasser 

               7       3. plasser, pluss en grei fordeling av plassene utenom pallen.  

Det ble jo også noen av de, dessverre, lett oppnåelige diskene. 

 

4 stk fikk R-L 1 tittel 

2 stk fikk R-L 2 tittel 

1        fikk R-L 3 tittel 

 

 4 av oss (Team Horten) har også gått en lagkonkurranse hvor vi tok 2. plass av 19 lag. 

En ekvipasje stilte i NM, men disket dessverre. 



HHK fikk også sin første offisielle Rally lydighets champion i Lise Storelid sin 

Tibetanske terrier Mia, Mia ble også Norges første i sin rase om denne tittelen.      

Rally – lydighet er i stadig vekst, og er nå en veldig stor og populær hundesport her i 

landet. Da er det veldig moro å se at vi i Horten Hundeklubb hevder oss godt. 

           

Birthe Sjuls Thoresen / Rally – lydighets gruppa. 

 

Årsberetning for brukhundgruppa 

 

Brukshundgruppa i HHK er en liten gruppe som har drevet mye med spor, noe med 

rundering og noe med å trene inn de grunnleggende ferdighetene som trengs for det 

foregående.  

Frem til mai var Terje Johansen instruktør annenhver lørdag, mens Inger Karin 

Altrichter var instruktør enkelte søndager etter sommeren. 

Det har vært varierende oppmøte, fra 2-3 ekvipasjer til 4-5 ekvipasjer, og det avtales 

på facebook hvor og når man skal møtes. 

Treningene har blitt justert etter den enkeltes nivå. 

 

Årsberetning for Utstillingsåret 2017 

Det er ingen aktivitet innen utstillingstrening i HHKs regi p.d.d. Dette fordi interessen 
er veldig liten. 

HHK har allikevel noen få medlemmer som driver aktivt med utstilling av sine hunder. 
Det har resultert i at fire hunder har oppnådd tittelen Norsk Utstillings Champion (N 
UCH) i 2017. Gratulerer så mye. 

 

Mvh utstillingsansvarlig/kontakt Hege Dåpan 

 

 

 

 



 

Resultat 2017 Resultat 2016 Budsjett 2018

11  Medlemskontingent 38 400,00                       46 600,00                       40 000,00          

12 Kursinntekter -                                 

13 Inntekt innetrening 1 750,00                         

14 Stevneinntekter stevne 1 16 933,02                       17 000,00          

15 Stevneinntekter stevne 2 17 603,13                       17 000,00          

16 Kioskinntekter 1 817,85                         1 800,00            

17 Inntekt Hundens dag 1 260,03                         1 000,00            

18 Utleie av hytte og slette -                                 3 000,00            

Andre inntekter 32 734,07                       

77 764,03                       79 334,07                       79 800,00          

51 Husleie innetrening 9 100,00                         

52 Husleie, strøm, forsikring 24 026,95                       25 000,00          

53 Instruktørkostnad 15 495,60                       5 000,00            

54 Web-tjenester 1 473,00                         1 500,00            

55 Plass, gass, brøyting m.m. 4 398,40                         10 000,00          

56 Stevnekostnader stevne 1 11 707,64                       12 000,00          

57 Stevnekostnader stevne 2 3 773,75                         4 000,00            

58 Kostnad kiosk 827,83                           900,00              

59 Kostnad årsmøte, styremøte, medlemsmøte 1 930,58                         2 000,00            

60 Investeringer 35 000,10                       20 000,00          *

61 Støtte til aktiviteter / utdanning -                                 

62 Andre kostnader trening 2 449,49                         3 000,00            

63 Kostnad Hundens dag 457,97                           500,00              

64 Bankgebyr 823,50                           900,00              

SUM KOSTNADER 111 464,81                     58 613,37                       84 800,00          

DRIFTSRESULTAT -33 700,78 20 720,70 -5 000,00           

81 Renteinntekter 23,00                             20

82 Rentekostnader -                                 

SUM FINANSIELLE POSTER 23,00 0,00 20,00

ORDINÆRT RESULTAT -33 677,78 20 720,70 -4 980,00 

* Investeringer: Ny bod + sandkasse til vei.

FINANSIELLE KOSTNADER

Horten Hundeklubb
Regnskap 2017

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

DRIFTSKOSTNAD

FINANSIELLE INNTEKTER



 

 

 



 

 

HHK’s medlemsverv for 2017 – 2018: 

Styret for HHK: 

 Email: Telefon: 

Leder: Lisbeth Venås  lisbeth.venaas@gmail.com 41 61 00 57 

Nestleder: Birthe Sjuls Thoresen   nuttebob@yahoo.no 95 15 70 01 
Kasserer: Ellen Nordberg Olsen enord.olsen@gmail.com 91 83 92 81 

Styremedlem: Hege Dåpan hege.dapan@outlook.com 99 22 69 59 

Styremedlem: Nina Nesje nina@gallerinesje.no  

Styremedlem: Terje Johansen terjej49@gmail.com 98 20 33 59 

 

Andre verv: 

Valgkomite: Lise Storelid lise.storelid@live.no 41 33 83 08 

Revisor: Kirsti Sollie kirsti.sollie@hotmail.com  

Vara revisor: Svein Cederborg   

 

 

Kontonr Tekst 31.12.2017 31.12.2016 Note

1 Kasse kiosk -                                            5 640,00                                  

2 Kasse -                                            

3 Bank konto 1 88 088,14                               116 125,92                             

4 Bankkonto 2 -                                            

SUM EIENDELER 88 088,14                     121 765,92                   

Egenkapital og gjeld

7 Egenkapital 121 765,92                             71 045,52                               

8 Avsetning til investering -                                            30 000,00                               2

Årsresultat -33 677,78                              20 720,40                               

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 88 088,14                     121 765,92                   

Note

1 Kontoer som alltid står i null ved årsslutt tas ikke med i balansen

2 Avsetning til investering:

31.12.2016 30.000,- til vei

Ut 2017: 35.000,- til vei

Horten Hundeklubb
Balanse



Vedtatte nye vedtekter, etter endringer vedtatt av årsmøte: 
 

Lover for Horten Hundeklubb, stiftet den 9. februar 1948 

Vedtatt av årsmøtet den 14.01.1950 med senere endringer, senest av 12. januar 2018 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] 

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon og virkeområde  

Klubbens navn er Horten Hundeklubb og forkortes til HHK. 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 er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Horten.  

Klubbens emblem og navn skal ikke brukes uten klubbens tillatelse. 

Klubben har verneting i Horten. 

§1-2 Formål  

Horten Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt 

å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. Horten Hundeklubb skal 

informere om, og fremme godt hundehold i henhold til Norsk lov og NKK’s vedtekter, som tar 

hensyn til våre omgivelser.  Horten Hundeklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling 

av hunder.  

§1-3 Definisjoner   

Klubbens organer:    

- Årsmøtet  

- Ekstraordinært årsmøte  

- Styre  

- Valgkomite   

§ 1-4 Tilknytning og organisering 

Horten Hundeklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som 

beskrevet i klubbens lover.  

Horten Hundeklubb 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 

 
§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 Horten Hundeklubb og NKKs virksomhet samt å følge 
Horten Hundeklubb og NKK’s 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, og de forplikter seg til å opptre på en 
slik måte at klubbenes formål og anseelse fremmes. 
 
Nettvett: HHK’s medlemmer er forpliktet til å opptre på internett / facebook på en måte som 
ikke skader klubbens anseelse. Av den grunn skal klager / kritikk sendes på mail til styret, for 
styrebehandling, og ikke legges ut på internett.  
 
Ønsker og innspill: styret i HHK tar ikke imot muntlige innspill. Alle innspill sendes på mail til 
styret, dette for å sikre at innspillene blir riktig oppfattet, og kan tas opp på styremøte. 
 
§ 2-2 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse skjer via «Min Side» på NKK.no 

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 årsmøte, samt 
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
  
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.   
 
§ 2-4 Æresmedlem  

Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som æresmedlemmer. Det kreves 
2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt sak 
eller på et enkelt felt. Disse tildeles klubbens hederstegn. 
 

§ 2-5 Disiplinærreaksjoner   

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



Kap. 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet  

 Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 28. februar. 

Årsmøtet 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) 

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 årsmøte.  

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har 

vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.  

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.  

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter 

som har talerett, men ikke stemmerett.  

§3-3 Innkalling       

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel, på klubbens 

nettside, samt bekjentgjøres ved oppslag på klubbhytta.   

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal 

sendes, per e-post, og publiseres på klubbens nettsider.  

Med innkallelsen skal følge:      

- Saksliste      

- Årsberetning      

- 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 Årsmøtets oppgaver.  

Årsmøtets oppgaver er å:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi 

observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 

møtet. 

c) Behandle årsberetning  

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 

e) 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. 

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år, herunder Planer for drift og 
aktiviteter for neste år. 

h) Velge: 

- Leder for 2 år  

- Nestleder for 2 år 

- Kasserer for 1 år 

- Sekretær for 1 år  

- 2 styremedlemmer for 2 år  

- 1 varamedlem for 1 år  

- Revisor for 1 år 

- 1 vararevisor for 1 år 

- Valgkomite med Leder og 1 medlem for 1 år 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 

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 (likevel reguleres det unntak når det ikke foreligger 

kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.) 

 

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 årsmøte  

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene 

forlanger det. 

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 

ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes 

under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.  

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til 

valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.  

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.  

 

Kap. 4 Styret 

§4-1 Styrets myndighet  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.   

§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  

- konstituere seg selv på første styremøte etter årsmøte 

- lede klubben mellom årsmøtene  

- avholde årsmøte  

- drive klubben i samsvar med klubbens formål  

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  

- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer 

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

  

- oppnevne ansvarlige for klubbens aktive grupper 



- oppnevne ansvarlig for vandrepokaler og innsatspremie, og oppnevne ansvarlige for de 

områder styret finner nødvendig (eksempelvis hytte- / områdeansvarlig, materialforvalter 

oa.) 

- eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte  

§4-4 Prokura og Signaturrett 

- Styreleder alene, eller nestleder i samråd med ett styremedlem, har prokura (myndighet til å 

opptre på vegne av klubben i alt som hører til driften) for klubben. 

- Styreleder i samråd med ett styremedlem har signaturrett. 

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite   

Valgkomiteen består av leder og 1 medlem. 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  

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 

årsmøtet. 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 ordinært årsmøte 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 ordinært årsmøte. Vedtaket må 

stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak 

trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 

årsmøte 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 

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

 
 
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler 

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

  

Vedtekter 

• Generalforsamling 14.01.1950 

• Arrangements komitéen fører eget regnskap som fremlegges i revidert stand på 

generalforsamlingen. 

• Generalforsamling 16.01.1951 

• Parring med "ikke stambokført hund" er i strid med klubbens lover, hvorpå 

vedkommende hundeeier blir å ekskludere som medlem av klubben. 

• Hva det avlsmessig angår, henvises til klubbens lov §2 og til overenskomst med NKK 

• Generalforsamling 08.12.1952 

• Det skal settes opp en inventarfortegnelse over klubbens materiell. 

• Generalforsamling 22.02.1961 

• Medlem som etter 1. januar 1962 blir skyldig klubben penger, blir rapportert til NKK. 

• Årsmøte 2018 

• Revidert klubbens vedtekter, i henhold til dagens lovverk og aktivitetsnivå, nye lover 

gjeldende fra 01.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 



Gjeldende vedtekter frem til 01.04.2018 

§ 1 Navn 
Klubbens navn er Horten Hundeklubb. 

Her forkortet til H.HK 

Horten Hundeklubb ble stiftet den 9. februar 1948 

§ 2 Tilknytning og interesseområde 
Klubben er tilknyttet Norsk Kennel Klubb (NKK) som samarbeidende klubb, og dekker området innen 
sitt distrikt å søke fremmet interesse for alle hunderraser, arbeide for riktig behandling av hunder, samt 
spredning av opplysninger om hundeeierenes plikter og ansvar. 

§ 3 Klubbens formål 

• arbeide for riktig behandling av hunder, og for at aktivitete med 

• legge mulighetene til rette for medlemmmene for aktiviter med hund. 

• bidra til å fremme utviklingen av de enkelte hunderaser, av fysiske og psykiske sunne 

hunder typerriktige. 

• funksjonelle og sosialt tilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuelle raseklubber. 

• ivareta medlemmenes kynologiske interesser. 

§ 4 Medlemsskap 
Som medlem kan styret, etter søknad, ta opp enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som 
medlem personer som antas å kunne skade klubben og / eller hundesaken. 

§ 5 Medlemskontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Medlemmene har ingen rettigheter før 
kontingent er betalt. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, av styret besluttes strøket 
som medlem. 

§ 6 Medlemsplikter 
Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer, og de forplikter seg til å 
opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes. Medlemskontingenten skal være 
klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent, eller som ikke har regulert 
annen gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben. 

§ 7 Oppgjør av medlemsskap 
Medlemskap i klubben opphører ved: 

• skriftlig utmeldelse 



• strykning på grunn av manglende kontingentbetaling og /eller annen uregulert gjeld til klubben 

• eksklusjon besluttet av styret, 

NKK's disiplinærkomit�, samarbeidende klubb eller forbund som NKK har overnskomst med. 
Utmeldelse 
Medlemmer som ønsker å tre ut av klubben, må underrette styret skriftlig innen en måned før 
kontingentens forfall, ellers må kontingenten for følgende periode betales. 

• § 8 Eksklusjon og strykning 
(Felles regler for eksklusjon og strykning gjelder for NKK og samarbeidende klubber.) Person som 

er ekskludert av annen samarbeidende klubb, kan ikke opptas som medlem uten anbefaling av 

den klubb som har foretatt eksklusjon. Styret kan advare, anmode om å uttre, utelukke for 

begrenset tid eller ekskludere medlem. Eksklusjon krever 3/4 flertall av fulltallig styre. Styret kan 

også stryke medlem, på grunn av manglende kontingent innbetaling eller annen uregulert gjeld i 

forhold til klubben, uten at kravet dermed bortfaller. Person som er nektet opptakelse, strøket eller 

ekskludert, kan etter eget valg anke avgjørelsen inn for klubbens årsmøte/generalforsamling, eller 

til klubbens samordningsutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om 

beslutningen beviselig er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i 

det valgte organ godtas som endelig inappelabel. Styret som ekskluderer, plikter å gjøre den 

ekskluderte oppmerksom på ankeinstans, ankefrist og at samordningsutvalgets avgjørelse er 

endelig og bindende. 

§ 9 æresmedlem 
Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som æresmedlernmer. Det kreves 2/3 

kvalifisert flertall og voteres uten debatt. æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styret kan 

påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt sak eller på et enkelt 

felt. Disse tildeles klubbens hederstegn. 

§ 10 Klubbens organer 

• årsmøte 

• Ekstraordinært årsmøte 

• Styre 

• Valgkomit� 

  

§ 11 årsmøte 
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar, og inkalles av styret med minst 3 
ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer minst 6 uker på forhånd, slik at 
frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker og forslag således kan medtas i den formelde 



innkallelse.  
Med innkallelsen skal følge: 

• dagsorden 

• undertegnet årsberetning 

• undertegnet regnskap med revisors beretning. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i 

hende / poststemplet senest 4 uker før årsmøte. 

• forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet, må være styret i hende / 

poststemplet senest 4 uker før årsmøte. 

Formann velges på årsmøte med særskilt valg for 2 år. Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen 
og vararepresentantene for 1 år ad gangen. 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første år ved 
loddtrekning. Styret konstituerer seg selv. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan 
kun stemmes ved personlig fremmøte. Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har 
betalt kontingent for det år som årsmøtet avholdes. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til 
konkurrerende kandidater, kan skriftlig avstemning ikke kreves. 

§ 12 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det. Møtet kan 
kalles inn med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av saker som skal behandles. Kun de 
oppgitte saker eller forslag kan behandles. For møte og stemmerett gjelder de samme regler som for 
årsmøte. 

§ 13 årmøtet behandler 

• Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. 

Evt. tellekorps. 

• årsberetning. 

• Regnskap med revisjons beretning. 

• Budsjett for neste år. 

• Planer for drift og aktiviteter for neste år. 

• Valg av formann, styremedlemmer og vararepresentanter. 

• Evt. honorar til revisor. 

• Valg av valgkomite med vararepresentant. 

• Andre saker som står på dagsorden. 

§ 14 Tillitsverv 
Personer som er dømt etter "Lov om hundervern" (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til 
tillitsverv i klubben. 

§ 15 Styret 
Styret består av formann, nestformann, kasserer, sekretær og tre styremedlemmer som velges ved 
årsmøte. Styret har ansvar for å: 



• lede klubben mellom årsmøtene 

• drive klubben i samsvar med formålsparagrafen. 

• gjennomføre beslutninger truffet av årsmøte 

• søke og koordinere aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK avdelingen. 

• fremme mulighetene for aktivitet i klubbens område 

• avholde årsmøte 

• velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte 

• oppnevne kommit�er og representanter for klubben 

• utarbeide retningslinjer for kommit�er og eventuelt redaktør.Styret er beslutningsdyktig når 

formann eller viseformann og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede. Styret sammenkalles når 

fungerende formann bestemmer det eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres 

protokoll over styremøtene. 

§ 16 Styrets sammensetning & 

arbeidsfordeling 
Formann 
Nestformann  
Sekretær  
Kasserer 
Styremedlem med ansvar for bruks/LP: 
Trenger 4 medhjelpere som velges inn av årsmøtet. Disse medhjelperne har ikke stemmerett 
styremøter. Styremedlemmet har stemmerett ved styremøter. Grupppen har ansvar for kurs, stevner, 
poengcup, vandrepokal og treninger. 
Styremedlem med ansvar for agility: 
Trenger 2 medhjelpere som velges inn av årsmøtet. Disse medlemmene har ikke stemmerett ved 
styremøtene. Styremedlemmet har stemmerett ved styremøtene. Gruppen har ansvar for stevner, 
trenig og kurs. 
Styremedlem med ansvar for hytte og arrangementer: 
Trenger 4 medhjelpere som velges inn av årsmøtet. Disse medlemmene har ikke stemmerett ved 
styremøtene. Styremedlemmet har stemmerett ved styremøtene. Ansvaret bør fordeles på følgende 
måte: 
1. materialforvalter 
2. kafeteriadrift/regnskap 
3. hyttedrift 
4. fest. 

§ 17 Valgkomite 
Valgkomitéen består av 3 medlemmer og en vararepresentant. Valgkomit�en velger formann innen 

sin midte. Valgkomit�en tar i mot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal 
besettes. 

§ 18 Revisor 
årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor skal revidere regnskapene og avgi beretning 
til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være registrert revisor, eller være en person med 
kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 



§ 19 Lovendringer 
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte, og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og 
endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige. Lovendringer som ikke godkjennes av 
NKK kan innankes i Samordningsutvalget. 

§ 20 Stemmetall 

• Det kreves kvalifisert flertall for: 

• valg av æresrnedlem 

• eksklusjon 

• lovendring 

• oppløsning 

Der intet annet er nevnt, kreves det absolutt flertall. 

  

§ 21 Oppløsning 
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må bekreftes 
ved ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK, for av 
denne å anvende til å fremme av de under paragraf 2 nevnte formål. 

Definisjoner 
Absolutt flertall mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget.Blanke stemmer er gyldige 
stemmerKvalifisert flertallMer enn en spesifisert størrelse (f.eks 2/3 flertall ved lovendring) er for 
forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. 

Vedtekter 

• Generalforsamling 14.01.1950 

• Arangements kommiteen fører eget regnskap som fremlegges i revidert stand på 

generalforsamlingen. 

• Generalforsamling 16.01.1951 

• Parring med "ikke stambokført hund" er i strid med klubbens lover, hvorfor vedkommende 

hundeeier blir å ekskludere som medlem av klubben. 

• Hva det avlsmessig angår, henvises til klubbens lov §2 og til overenskomst med NKK. 

• Generalforsamling 08.12.1952 

• Det skal settes opp en inventarfortegnelse over klubbens materiell. 

• Generalforsamling 22.02.1961 

• Medlem som etter 1. januar 1962 blir skyldig klubben penger, blir rapportert til NKK. 

 

 


