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1. Hva saken gjelder og Lovkomiteens kompetanse 

  

1.1 Hva saken gjelder 

Saken gjelder en henvendelse til NKKs lovkomite fra administrasjonen i NKK ved advokat Hilde 

Engeland.  Saken ble sendt til lovkomiteen 6. desember 2021 for behandling. Saken er omfattende og 

ikke presserende. Dette forklarer Lovkomiteens saksbehandlingstid. 

Den lød slik, knyttet til vedtak på RS 2021. 

“I sak 5 a) ble vedtaket følgende:  

Det presiseres i NKKs lover at deltakelse i digitale møter som gjennomføres innenfor rammen av NKK, 

regnes som personlig fremmøte.  

Hovedstyret gis fullmakt til å sørge for at NKKs lovkomite tilpasser endringen til NKKs lover og lovmaler.  

Herunder inntas at det vil være opp til styrene å avgjøre om møtet skal avholdes som fysisk møte eller 

elektronisk møte. Dersom møtet avholdes elektronisk, skal dette være på en plattform anbefalt av NKK. 

Sender derfor saken over til dere i Lovkomiteen slik at dere kan tilpasse endringene til NKKs lover og 

ikke minst lovmaler.  

Det vil fra NKKs side først og fremst anbefales å benytte Teams. Dette fordi denne plattformen vil tilbys 

alle våre klubber og forbund, samt at denne type digital løsning er langt bedre enn de mange 

variantene som ikke nødvendiggjør at medlemmene er tilstede samtidig i samme møte (eksempelvis 

OBOS sin variant). Denne siste variant mener jeg ikke oppfyller kravet til «personlig fremmøte» slik eks 

Teams gir, samt at de ikke gir rom for diskusjon på samme måte. Vi kommer ikke til å anbefale denne 

varianten selv om vi nok gjorde det innledningsvis i pandemien. Det har vært en del konflikter knyttet 

til uklarheter i saker/ vedtak knyttet til denne som jeg mener kunne vært unngått om eks Teams ble 

benyttet.  

I forhold til å benytte digitalt årsmøte må vi også si noe om at det foreligger verktøy for avstemming 

(eks Forms).  

I sak 5 b) ble det jo vedtatt at RS skal avholdes annet hvert år på våren. Er dette en sak dere mener at 

er lurt dere starter å forberede lovendringer på allerede?” 

Etter noe dialog om hvordan oppdraget skulle forstås, har Lovkomiteen vurdert disse spørsmålene.  

Det har blitt avklart at adgangen tll å bruke digitale årsmøter også skal gjelde regionene. 

Lovkomiteen har på denne bakgrunn vurdert  lovhjemmel for digitale årsmøter og hvilke lovendringer 

som må gjøres når det skal avholdes RS møter hvert annet år og ikke lenger årlig. 

  

1.2 Lovkomiteens kompetanse 

Etter lovene § 6 første ledd  siste punktum faller alle spørsmålene i denne saken innenfor Lovkomiteens 

kompetanse. 



“Lovkomiteen tolker etter anmodning fra klubber, forbund, NKKs organer, regioner eller 

Representantsskapsmøtets ordfører, NKKs lover, regionens lover samt de bindende delene av 

lovmalene. Lovkomiteen skal også gi råd til Hovedstyret og Representantskapsmøtet i lovsaker. “ 

 
 

2. Digitale årsmøter 

2.1 Innledning 

Norsk Kennel Klubs 60. ordinære Representantskapsmøte (RS) avholdt 27. november 2021, behandlet 

i sak 5 a) forslag om å presisere i NKKs lover at deltakelse i digitale møter som gjennomføres innenfor 

rammen av NKK, regnes som personlig fremmøte. RS vedtok følgende: 

Det presiseres i NKKs lover at deltakelse i digitale møter som gjennomføres innenfor rammen 
av NKK, regnes som personlig fremmøte. 
 
Hovedstyret gis fullmakt til å sørge for at NKKs lovkomite tilpasser endringen til NKKs lover og 
lovmaler. 
 
Herunder inntas at det vil være opp til styrene å avgjøre om møtet skal avholdes som fysisk 
møte eller elektronisk møte. Dersom møtet avholdes elektronisk, skal dette være på en 
plattform anbefalt av NKK. 

 

2.2 Sakens bakgrunn  

Den digitale utviklingen som har funnet sted i samfunnet de siste årene, særlig under COVID-19-

pandemien, har vist at det både er nødvendig og mulig å bruke digitale plattformer i 

beslutningsprosesser. I den sammenheng kan det nevnes at RS 2020 ble gjennomført digitalt  

Som følge av dette har det vært diskutert om også årsmøter innenfor NKKs organisasjon for øvrig, altså 

i NKKs medlemsklubber og forbund, kan gjennomføres digitalt. Innenfor Norske Dahcshundklubbers 

Forbund (NDF) har både forbundet og to lokalklubber allerede vedtatt presiseringer i sine lover at både 

fysisk og digital deltakelse regnes som personlig fremmøte.  

FCI har både i sine statutter og i dokumentet «Standing orders of the FCI» kap. 6 gjort rede for «Virtual 

meeting rules». Føringene er ganske detaljerte, og viser at det er gjort grundige overveielser under 

utformingen av bestemmelsene.  

På bakgrunn av dette ble det fra NDF foreslått at det presiseres i NKKs lover at deltakelse i digitale 

møter som gjennomføres innenfor rammen av NKK, regnes som personlig fremmøte.  

Dagens teknologi tilbyr mange gode og sikre digitale løsninger for å møtes via digitale plattformer. Til 

sammenligning er det innenfor selskapsretten gitt anledning til å ta beslutninger via digitale 

plattformer.  

I saksforberedelsen til RS, uttalte NKKs Hovedstyre at det bør være opp til styret å avgjøre om årsmøtet 

skal avholdes som fysisk eller elektronisk møte. Videre må styret sørge for at de digitale systemene 

sikrer lovkravene til årsmøter. En slik tilnærming tilsvarer også hvordan dette er løst i for eksempel 

aksjeloven kapittel 5 om generalforsamlingen. Elektroniske møter kan bidra til økt oppmøte på 

årsmøter i raseklubber og gjøre at terskelen for å møte på et årsmøte er lavere. Det viktigste er at de 

demokratiske rettighetene til medlemmene blir ivaretatt på en tilstrekkelig god måte og det er derfor 



viktig at styret gjør kvalifiserte vurderinger omkring valg av møteform. Videre bør det presiseres at det 

er særs viktig at valg via digitale løsninger sikres på en god måte, både for å sikre gode valg, at 

klubber/forbund som deltar blir ivaretatt og møtearrangør må ta ansvaret for at personvernet til de 

enkelte møtedeltakerne blir sikret. Digitale møter må ivareta de samme hensyn som fysiske møter. 

Slike systemer er langt på vei klart ved at alle klubber og forbund tilbys nå tilgang til Microsoft Teams 

fra NKK. 

Problemstillingen var til behandling i lovkomiteen 5. oktober 2021. I henvendelsen lovkomiteen 

mottok på det tidspunktet var, NKKs administrasjon v/ Hilde Engeland av den oppfatning at 

utgangspunktet bør være at det er opp til den som arrangerer møtet som avgjør om møtet skal gå 

digitalt eller ei, samt at digitalt fremmøte er sidestilt med fysisk oppmøte. 

Lovkomiteen uttalte at: 

Lovkomiteen ser ingen rettslige utfordringer her, og støtter Hilde Engelands oppfatning, men 

ordlyden «gjennomføres innen rammen av NKK» er uklar. Menes alle typer møter, eller kun 

årsmøter? Dette bør klargjøres. Hva er «innen rammen» - betyr det når NKK er arrangør, eller 

at alle klubber/ forbund omfattes? Dette bør også presiseres.  Det første bør fremgå av lovene, 

mens hva som er «innen rammen» kan også presiseres i forarbeidene. 

Videre bør presiseres at det er særs viktig at valg via digitale løsninger sikres på en god måte, 

både for å sikre gode valg, at klubber/forbund som deltar blir ivaretatt og møtearrangør må ta 

ansvaret for at personvernet til de enkelte møtedeltakerne blir sikret. Digitale møter må ivareta 

de samme hensyn som fysiske møter. 

På bakgrunn av vedtaket fra RS ble saken sendt til Lovkomiteen.  

 

2.3 Lovkomiteen ser slik på saken  

1.3.2 Vurdering – forslag til lovendringer. 

Lovkomiteen uttalte i sin vurdering av problemstillingen den 5. november 2021 at det var noe uklart 

hva som ligger i innen rammen av NKK. Dette har ikke blitt ytterligere presisert, men Lovkomiteen 

legger til grunn at RS sitt vedtak innebærer at “innen rammen av NKK” også omfatter møter arrangert 

av NKK på et overordnet nivå, eksempelvis RS og årsmøtene i NKKs regioner. 

RS sitt vedtak innebærer at både NKKs lover og NKKs lover for regionene må endres.  Lovmalene bygger 

nå på prinsippet om at RS/årsmøter skal avholdes fysisk. For å iverksette RS sitt vedtak foreslår 

Lovkomiteen foreslår følgende endringer i NKKs lover: 

§3-1 NKKs høyeste myndighet - Representantskapsmøtet.   

Representantskapsmøtet er NKKs høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av 

november måned. Representantskapsmøtet kan også holdes helt eller delvis uten fysisk møte, 

herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. NKKs Hovedstyre beslutter hvordan 

Representantskapsmøtet skal gjennomføres.  

Blir Representantskapsmøtet holdt som helt eller delvis digitalt møte, skal Hovedstyret sørge 

for at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til Representantskapsmøtet er oppfylt. 

Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende 

måte, og det må benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. For øvrig 

gjelder retningslinjer for avholdelse av digitalt Representantskapsmøte/årsmøte fastsatt av 

NKKs Hovedstyre.  



§3-2 tredje ledd Møte- og stemmerett 

Alle representanter har talerett og forslagsrett, uavhengig av om møtet avholdes fysisk eller 

digitalt. Vararepresentant kan møte ved forfall fra representant.   

§3-3 Innkalling.  

Innkalling til ordinært Representantskapsmøte bekjentgjøres av Hovedstyret senest 15. mai det 

år Representantskapsmøtet avholdes. Fristen for å fremme forslag som skal behandles på 

Representantskapsmøtet, herunder valg, er 15. august det år Representantskapsmøtet 

avholdes.   

Fullstendig saksliste og saksdokumenter må bekjentgjøres senest 1. oktober det år 

Representantskapsmøtet avholdes. Dersom styret beslutter at Representantskapsmøtet skal 

avholdes helt eller delvis digitalt, skal det samtidig vedlegges informasjon om digitalt 

Representantskapsmøte og informasjon om hvordan møtet skal avholdes. 

§4-3 Hovedstyrets oppgaver  

 Hovedstyrets oppgaver er å:    

a. Avholde Representantskapsmøte, herunder i hvilken form Representantskapsmøtet skal 

gjennomføres. 

 

I tillegg må også NKKs lover del 2 som berører regionene endres. Lovkomiteen foreslår følgende 

endringer 

§9-1 Årsmøte i regionen   

Årsmøtet er regionens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 1. mai og innkalles av 

regionstyret med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet kan også holdes helt eller delvis uten fysisk 

møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Styret i klubben beslutter hvordan 

årsmøtet skal gjennomføres(…) 

(…) Blir årsmøtet holdt som helt eller delvis digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger 

systemer som sikrer at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og 

stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en 

betryggende metode for å autentisere avsenderen. For øvrig gjelder retningslinjer for 

avholdelse av digitalt årsmøte fastsatt av NKKs Hovedstyre. 

§9-2 Delegater  

Årsmøtet består av valgte delegater fra hver av regionens medlemsklubber.2 Hver klubb kan 

møte med minimum 1 til 3 delegater ut fra det antall medlemmer de representerer. 

Regionstyret fastsetter antall delegater pr klubb og meddeler dette innen 31. januar. 

Stemmerett på årsmøtet har kun delegater fra regionens klubber, uavhengig av om møtet 

avholdes fysisk eller helt eller delvis digitalt. Den enkelte delegat har 1 - en - stemme.  

Unntak: Ved valg av representanter til NKKs RS stemmer den enkelte klubb lik sitt 

medlemstall pr 31/12 året før og med klubbens stemmetall likt fordelt på hver delegat 

som møter for klubben (se også§ 3-2 andre avsnitt). Det kan kun stemmes ved personlig 

fremmøte av representanter. Med personlig fremmøte menes også gyldig elektronisk 

deltakelse på årsmøtet. 



I §9-3 foreslås det inntatt et nytt siste ledd: 

I tillegg skal samtidig vedlegges informasjon om digitalt årsmøte og hvordan det skal avholdes 

dersom styret beslutter at møtet skal avholdes helt eller delvis digitalt. 

§ 9-6 nummer 3 bokstav b: 

3) Regionstyrets oppgaver  

b. Avholde årsmøte i regionen, herunder i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres    

 

Etter NKKs lovmal for NKKs medlemsklubber og forbund § 3-1 første ledd heter det at «Klubbens 

høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen [dato] (…)». Lovmalen inneholder ingen 

reguleringer av hvor årsmøtet skal avholdes. Imidlertid følger det følger av lovmalens  § 3-2 fjerde ledd 

(vedtatt av NKKs representantskapsmøte 2017) at det på årsmøtet «[…] kun kan stemmes ved personlig 

fremmøte, ved forhåndsstemme eller fullmakt. […]».  Dette forutsetter fysisk møte. 

Lovmalens § 3-5 fjerde ledd første punktum gjelder reglene for ordinært årsmøte så langt de passer. 

Siden bestemmelsen ikke har øvrige regler om fremmøte,  er det altså lovmalens § 3-2 som regulerer 

hvordan det kan stemmes .  

Når det gjelder behovet for lovendringer, vises til den begrunnelse som er gitt ovenfor. 

Lovkomiteen har fått i oppdrag å  foreslå formuleringer til  nødvendige endringer lovmalen. 

Definisjonen av årsmøte må forstås slik at også digitale årsmøter omfattes av ordlyden i § 1-3.  

 Adgangen til å avholde digitalt årsmøte foreslås stadfestet i § 3-1. 

I lovmalen for klubber § 3-1 første ledd foreslås følgende tillegg: 

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen [dato]. Årsmøtet kan også 
holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Styret 
i klubben beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres. 
 

I aksjeloven § 5-8 nr. 4 om gjennomføring av generalforsamling er styrets ansvar  for gjennomføring av 

elektroniske generalforsamlinger synliggjort. Det foreslås inntatt et siste ledd i lovmalens § 3-1 

tilsvarende ordlyden man finner i aksjeloven: 

Blir årsmøtet holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer som sikrer 

at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen 

kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å 

autentisere avsenderen. For øvrig gjelder retningslinjer for avholdelse av digitalt årsmøte 

fastsatt av NKKs Hovedstyre. 

Tilsvarende lovmalen for forbund § 3-1 første ledd: 

Forbundets høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen [dato]. Årsmøtet kan 
også holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Styret i 
forbundet beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres. 
 

Det bør videre presiseres at styret har slik myndighet i  § 4-3 (styrets oppgaver). Lovmalen for NKKs 

medlemsklubber foreslås endret til:  

- lede klubben mellom årsmøtene  

- avholde årsmøte, herunder i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres  



- 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, [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 årsmøte 

For NKKs medlemsforbund endres lovmalen § 4-3 til: 

- lede forbundet mellom årsmøtene  

- avholde årsmøte, herunder i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres   

- drive forbundet i samsvar med forbundets formål  

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 

- oppnevne og avvikle komiteer og representanter for forbundet, og utarbeide retningslinjer for 

komiteer, [avlsråd, 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 

Med disse endringene vil det ikke være tvil om hvem som har myndighet til å beslutte hvilken form 

som skal benyttes for å gjennomføre årsmøtet.  

I tillegg må også § 3-2 første ledd, samt tredje ledd endres slik at møte- og stemmeretten gjelder selv 

om møtet avholdes digitalt.  

Lovmalen for NKKs medlemsklubber § 3-2 første ledd og tredje ledd endres til :  

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, uavhengig av om møtet 

avholdes fysisk eller helt eller delvis digitalt. (…). 

(…) Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Med 

personlig fremmøte menes også gyldig elektronisk deltakelse på årsmøtet. 

Lovmalen for forbund § 3-2  første og fjerde ledd endres til: 

Alle forbundets medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har 
møterett og stemmerett på årsmøtet, uavhengig av om møtet avholdes fysisk eller helt eller 
delvis digitalt. (…). 
 
(…) Det kan stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Med 

personlig fremmøte menes også gyldig elektronisk deltakelse på årsmøtet. 

Videre bør det også inntas krav om at innkallingen sendes ut slik at medlemmene enkelt kan koble seg 

på elektroniske hjelpemidler når årsmøtet skal avholdes. Lovmalens § 3-3 bør derfor innta følgende: 

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.    

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

sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.  

Med innkallelsen skal følge:      



- Informasjon om digitalt årsmøte og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter at 

møtet skal avholdes digitalt.  

- 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. 

Tilsvarende i lovmalen for medlemsforbund §3-3: 

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst [antall anbefalt: 8 ] ukers 
varsel.  
 
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst [antall anbefalt: 4] ukers frist.  
Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på forbundets 
nettsider.  
 
Med innkallelsen skal følge:      
- Informasjon om digitalt årsmøte og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter at 
møtet skal avholdes helt eller delvis  digitalt.   
- 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 [antall] uker før møtedato.  
- Budsjett for neste år  
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest [antall] uker før møtedato. 

 

2.4 Konklusjon – deltakelse i digitale møter 

Lovkomiteen mener de foreslåtte ordlydsendringene vil medføre at NKKs RS sitt vedtak blir iverksatt. 

Endringene tydeliggjør prinsippet om at også digitale årsmøter kan gjennomføres helt eller delvis, og 

at det er opp til styret i den enkelte klubb/forbund.  

Samtidig bes NKK vurdere om fysisk møte bør være førstevalg, eller om man mener fysisk eller helt 

eller delvis digital møteform skal likestilles. Tillegget “også” er med tanke på å synliggjøre at fysisk 

møte er fortsatt det naturlige utgangspunkt. 

For øvrig oppfordres NKKs Hovedstyre/Administrasjon til å utarbeide policy/retningslinjer for hvordan 

digitale møter skal avholdes, samt hvilke digitale plattformer som kan benyttes for å sikre at 

medlemmenes demokratiske rettigheter blir ivaretatt, samt at den enkelte deltakers personvern blir 

sikret på en forsvarlig måte etter personvernlovgivningen. 

 
 

 

 

 



3. Flytting av NKKs Representantskapsmøte 

3.1 Innledning 

Norsk Kennel Klubs 60. ordinære Representantskapsmøte (RS) avholdt 27. november 2021, behandlet 

i sak 5 b) forslag om å flytte NKKs Representantskapsmøte til annethvert år og til vårparten, samt a RS 

avholdes i perioden 1. mai til senest 15. Juni.  RS vedtok følgende: 

NKKs Representantskapsmøte gjennomføres annethvert år og flyttes til vårparten og avholdes fra 

1. mai til senest 15. juni. Dette gjøres tidligst i 2023. HS skal fremlegge for RS forslag til 

retningslinjer/ rammer for kommende budsjett. 

Norsk Kennel Klubs Lovkomité (heretter Lovkomiteen) fikk oversendt saken til behandling fra NKKs 

administrasjon v/ advokat Hilde Engeland 6. desember 2021. 

 

3.2 Sakens bakgrunn 

NKKs regioner fremmet forslag til NKKs Representantskapsmøte om å flytte RS til vårparten og at RS 

avholdes senest innen 1.juni. Ved RS 2019 ble det i RS-sak 5 c foretatt en prøvevotering om å flytte RS 

til innen utgangen av mai hvert andre år. Under voteringen fremkom det et klart ønske om å flytte RS 

(drøyt 73.000 stemmer for og drøyt 4500 mot). 

Hovedstyret (HS) ba Lovkomiteen om å forberede de nødvendige lovendringer i henhold til signalene 

gitt av RS, jf. HS-sak 7/20. NKKs Lovkomité vurderte problemstillingen i sak 2/2020, og kom med 

konkrete forslag til ordlydsendringer dersom det skulle bli vedtatt å flytte RS til vårparten annet hvert 

år. I Lovkomiteens vurdering ble det påpekt at flytting av RS innebærer at budsjett for neste år må 

godkjennes på et tidligere tidspunkt, noe som gir HS liten handlefrihet og rom for å jobbe på en god 

måte for å oppfylle de mål og resultater som følger av den vedtatte handlingsplan.  

Lovkomiteen fikk på nytt saken til vurdering i oktober 2021, og uttalte da  

Lovkomiteen viser til sin tidligere uttalelse om at dette også er et hensiktsmessighetsspørsmål, 

og som ikke byr på rettslige utfordringer så lenge lovene endres i samsvar med en slik endring. 

Det vises til vår tidligere uttalelse om nødvendige og anbefalte endringer. 

Senere vedtok RS 2021 følgende i sak 5b: 

NKKs Representantskapsmøte gjennomføres annethvert år og flyttes til vårparten og avholdes fra 

1. mai til senest 15. juni. Dette gjøres tidligst i 2023. HS skal fremlegge for RS forslag til 

retningslinjer/ rammer for kommende budsjett. 

 

3.3 Lovkomiteen ser slik på saken 

3.3.1 Lovkomiteens kompetanse: 

Dette tema faller som nevnt i pkt  2.1  også inn under Lovkomiteens kompetanse. 

3.3.2 Lovkomiteens vurdering 

Gjennomføring av RS- vedtak 5b forutsetter at en rekke av NKKs bestemmelser endres. I det følgende 

vil de ulike bestemmelsene som må endres bli gjennomgått. Enkelte områder vil bli særlig omtalt.  

 



Organisasjon 

Flytting av RS medfører at en rekke bestemmelser i kapittel 3 om NKKs organisasjon må endres.  

Først og fremst må NKKs lover § 3-1 første ledd om NKKs høyeste myndighet endres. Lovkomiteen 

foreslår:  

Representantskapsmøtet er NKKs høyeste myndighet og avholdes  annet hvert år i perioden 1. 

mai, og senest innen 15. Juni. 

 

Videre vil også reglene om innkalling i § 3-3 måtte endres: 

Innkalling til ordinært Representantskapsmøte bekjentgjøres av Hovedstyret senest 15. 

desember i året i forkant av året for neste Representantskapsmøte. Fristen for å fremme 

forslag som skal behandles på Representantskapsmøtet, herunder valg, er 15. februar det år 

Representantskapsmøtet avholdes.  

Fullstendig saksliste og saksdokumenter må bekjentgjøres senest 1. april det år 

Representantskapsmøtet avholdes. 

I tillegg må også en rekke av Representantskapsmøtets oppgaver endres for å samsvare med den 

vedtatte endringen. I § 3-4 første ledd må det gjøres en rekke endringer: 

e) Behandle Hovedstyrets  

årsberetninger, resultatregnskap for de foregående år, og balanser med revisjonsberetninger 

for de foregående år, fastsette retningslinjer for disponering av resultat samlet for de to 

tidligere år, og behandle kontrollkomiteens erklæring for de siste to år  

f) Behandle Lovkomiteens årsrapporter for de siste to år.  

g) Behandle Domsutvalgets og Ankeutvalgets årsrapporter, samt Hovedstyrets årsrapport 

over myndighet delegert i.h.t. §7-9 h for de to siste år. 

k) Vedta strategiplaner for kommende toårsperiode.  

 

Kontingent 

Bør fastsettes for to år om gangen 

NKKs lover § 3 første ledd bokstav l): 

Fastsette grunnkontingent for de to neste år og godkjenne budsjetter for de neste år. 

 

Valg 

NKKs lover § 3-4 første ledd bokstav m) regulerer valg, herunder hvor lenge den enkelte skal velges. 

En flytting av RS innebærer at det vil bli to år mellom hvert RS. Dette påvirker hvordan valg skal 

gjennomføres, herunder er det viktig å sikre at det opprettholdes balanse mellom kontinuitet og 

fornyelse. Full utskifting av styre, råd, utvalg og lignende, vil være uheldig for organisasjonen. De 

foreslåtte endringene tar sikte på å sikte en forsvarlig rotasjon, slik at de som har sittet lengst, blir 

byttet ut med nye personer.  

Forslag til endrede regler angående lengden man velges for. Under fremgår de endringer som er 

nødvendige for å flytte RS til vårparten annet hvert år.  



§ 3-4 første ledd bokstav m): 

m) Velge:  

- Representantskapsmøtets Ordfører samt Viseordfører for 4 år.  

- Hovedstyrets Leder for 4 år.  

- Hovedstyrets Nestleder og øvrige 6 medlemmer av Hovedstyret for 4 år, samt 2 

varamedlemmer for 2 år. Varamedlem har stemmerett ved forfall fra medlem av Hovedstyret. 

I tillegg til Representantskapsmøtets valgte medlemmer består Hovedstyret av 1 medlem 

med personlig varamedlem valgt av og blant de ansatte for 4 år, i henhold til egen instruks.  

- Kontrollkomiteen med Leder og øvrige 2 medlemmer for 4 år samt 1 varamedlem for 2 år  

- Valgkomité med Leder og øvrige 2 medlemmer for 4 år samt 1 varamedlem for 2 år  

- Domsutvalg med Leder, Nestleder og øvrige 3 medlemmer for 4 år samt 2 varamedlemmer 

for 2 år. Leder, Nestleder eller et av de øvrige medlemmene skal være jurist.  

- Ankeutvalg med Leder og øvrige 2 medlemmer for 4 år samt 1 varamedlem for 2 år. Leder 

eller et av de øvrige medlemmene skal være jurist.  

- Lovkomité med Leder og øvrige 2 medlemmer for 4 år samt 1 varamedlem for 2 år 

 

Endringer som berører NKKs Hovedstyre 

Flytting av RS vil også medføre at Hovedstyrets myndighet etter ordlyden vil bli noe endret.  

NKKs lover § 4-1 foreslås endret til:  

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene. Ved frafall kan 

Hovedstyret oppnevne medlemmer til Representantskapsmøtets komiteer med virkning frem 

til neste Representantskapsmøte.  

Hovedstyret har fullmakt av Representantskapsmøtet til å fastsette årsberetninger, 

resultatregnskap og balanser.  

Hovedstyret kan innkalle til årsmøte, ekstraordinært årsmøte eller annet møte hos klubber, 

forbund eller i region når særlige grunner foreligger. Hovedstyret bør i forkant av en innkalling 

konferere med berørte parter. 

 

Også Hovedstyrets oppgaver vil bli annerledes når RS flyttes til annet hvert år. Det foreslås derfor at 

NKKs lover § § 4-3 første ledd bokstav k) endres til 

Hovedstyrets oppgaver er å:  

(…) 

 

k) Legge frem årsberetning, reviderte regnskap for de to siste år, og forslag til budsjett for 

Representantskapsmøtet.  Årlig sørge for at årsregnskap og årsberetning blir sendt til 

Regnskapsregistret. 

 

Opphør av NKK 

Lovkomiteen gjør oppmerksom på at en eventuell oppløsning av NKK etter NKKs lover § 8-1 vil ta minst 

to år, og ikke minst ett år slik det vil være etter dagens ordning. Lovkomiteen er av den oppfatning av 

at § 8-1 ikke må endres slik den står på nåværende tidspunkt.  



3.4 Konklusjon 

Lovkomiteen vurderer at de foreslåtte endringene vil være i samsvar med vedtaket fattet av RS i sak 5 

b), og foreslår at ordlyden endres etter prosedyre for lovendringer på NKKs Representantskapsmøte. 

 

23. Februar 2022 

 

 

Haakon Rognsaa Arnesen                    Anne Cathrine Frøstrup             Anna Berntzen 

 


