
Høring om endringer i den obligatoriske lovmal for klubber og forbund 
 

1. Innledning 
 
NKKs Hovedstyre vedtok 14.desember 2016 å nedsette et utvalg for å gjennomgå og foreslå 
endringer av den obligatoriske lovmalen for klubber og forbund, jf HS- vedtak 177/16: 

 
Med referanse til Representantskapsmøtet 2016 sak 5n vedtok Hovedstyret å oppnevne det 
foreslåtte utvalg og vedtok mandat til oppgaven å gå gjennom og foreslå endringer av den 
obligatoriske lovmalen for klubber og forbund.  
Mandat: 
Utvalget skal gjennomgå vedtatte endringer av NKKs lover på Representantskapsmøtet 2016 
og innarbeide forslag og behov for endringer i lovmal for klubber og forbund. 
Utvalget skal også vurdere andre behov og forslag til endringer av lovmalene samt forslag til 
endring av RS-ordførers instruks. 
Hovedstyret forutsetter at utvalgets forslag til endringer sendes på høring. 
Utvalgets anbefalinger om endringer sendes Hovedstyret innen 30. juni 2017. 
Hovedstyret fremmer saken med sin innstilling til Representantskapsmøtet 2017. 

 
Utvalget består av leder Hilde Engeland (NKKs administrasjon), Dag Skarpodde (NKKs Hovedstyre) og 
Irene Sønnervik (klubber).  
 
Utvalget ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så snart som mulig, og senest 15.mai 2017 til 
adm@nkk.no. Når høringssvarene er mottatt utarbeider utvalget et forslag som sendes NKKs 
Hovedstyre. Hovedstyret fremmer deretter saken med sin innstilling på Representantskapsmøtet i 
2017.  
 
 

2. Lovmalene 
 
NKK RS 2011 vedtok dagens lovmal. Lovmalen er obligatorisk for NKKs medlemsklubber og forbund. 
RS vedtok samtidig at medlemsklubbene og forbund fikk en frist til 31.12.2012 til å implementere 
lovmalen.  
Fortsatt (pr 17.03.2017) er det i overkant av 60 klubber som ikke har implementert lovmalen i sine 
lover. 
Selv om en klubb/ forbund ikke har fått implementert lovmalen i sine lover, gjelder NKKs til enhver 
tid gjeldende lovmal, jf NKKs lover § 2-1 3.ledd.  
 
Utvalget har, med henvisning til mandatet, sett på hvilke områder i lovmalen det vil kunne være 
hensiktsmessig med en endring. Endringsforslagene er i henhold til de endringer som er gjort i NKKs 
lover etter RS 2016. Noen endringer er rene justeringer som følge av de endringer som er gjort i NKKs 
lover. Andre endringer er utkast til utfyllende lovtekst for å avklare å løse eventuelle diskusjoner i 
nåværende lovmal, noen forslag kan medføre en del prinsipielle justeringer. Det oppfordres til å 
vurdere utkast til endringer av lovmalene som utvalget nå sender på høring.  
 
Utvalget vil utarbeide et forslag som sendes NKKs Hovedstyre basert på de høringssvar som mottas 
og de samlede vurderinger Lovmalutvalget selv gjør. HS vil deretter fremme saken med sin innstilling 
til RS 2017.  
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3. Om fargemarkeringene i utkastet samt kommentarer 
 
Svart tekst er uendret tekst i forhold til dagens lovtekst. Grønn tekst er forslag til ny tekst som 
samsvarer med NKKs lover og ordlyden i disse. Rød gjennomstreket tekst er tekst som foreslås 
fjernet. Blå tekst er utkast til øvrige endringer av lovmalen. 
 
Videre følger det kommentarer til noen av endringene. Dette er kun for å synliggjøre utvalgets 
begrunnelse og vurdering på endringsforslagene og skal ikke inntas i lovmalen. Disse kommentarer er 
markert med gult.  
 
 

4. Husk 
 
Lovmalutvalget oppfordrer klubber og forbund til å sende inn svar og eventuelle kommentarer til 
adm@nkk.no  
 
Husk fristen: Senest 15. mai 2017.  
 
 
*** 
 
Lovmalutvalget, 17.mars 2017 
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