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UTTALELSE FRA LOVKOMITEEN

1. Lovkomiteen fikk 16. juli 2017 henvendelse fra Norske Dachshundklubbers Forbund
(NDF) om hvilke regler som gjelder ved valg på årsmøte. Det ble opplyst at forslag på en av
lederkandidatene ble fjernet fordi forslagsstiller hadde foreslått andre til verv på en måte som
ikke var i henhold til reglene.
Lovkomiteen innhentet ytterligere opplysninger fra NDF 30. juli 2017 hvor det er anført
følgende:
”På årsmøtet i Glåmdal var dert flere til forskjellige verv forslag fremmet
av én og samme person.
Det viste seg at noen av de foreslåtte ikke er forespurt av
forslagsstilleren.
Dermed fremmer valgkomiteen forslag om at alle forslag fra forslagstiller
skal strykes,
inklusiv det forslaget der forslagsstiller har spurt den foreslåtte. Dette
vedlas av årsmøtet.
Etter min oppfatning er det feil at også det lovlige forslaget blir støket.
Tenk om det hadde vært mange forslag der den forslåtte hadde blitt forspurt
(og altså
hadde vært helt etter boka), men bare ett eneste ett ikke hadde vært etter
boka hva da?”

2. Lovkomiteen ser slik på saken:
Spørsmålet i saken er om foreslåtte kandidater til verv på årsmøte er valgbare bare dersom
disse på forhånd er forespurt.
Det fremgår av årsmøtereferatet at valgkomiteen orienterte om innkommet forslag til
alternativt styre og at:
” Reglene tilsier at forslagsstiller selv skal ta kontakt med alle foreslåtte
styremedlemmer. Det viser seg at dette ikke er gjort av forslagsstiller, men noen av de
foreslåtte har blitt kontaktet av foreslått ny leder.
Øystein Eikeseth i NKK har blitt brukt som rådgiver.Han sier at personer på foreslått
liste skal av forslagsstiller bli forespurt før de foreslås. Eikeseth sier videre at det er
opp til Årsmøtet å avgjøre om hele forslaget skal forkastes”

Under den skriftlige avstemming ble forslaget forkastet. Det er protokollert at en av
medlemmene protesterte på at forslaget ble nedstemt.
Som det fremgår av ovennevnte sitat skal angivelig ”Reglene” tilsi at forslagsstiller skal ta
kontakt med de foreslåtte styremedlemmer. Det er uklart hva som menes med dette, om hvilke
regler det her vises til. Det er intet uttalt om dette verken i NKKs lover eller i lovmalene.
Heller ikke NDFs egne lover uttaler at forslagsstiller skal kontakte foreslåtte kandidater om

disse er villige til å påta seg verv. Det vises her til lovene § 3 – 3. Dette innebærer at det ikke
er oppstilt noen bestemmelser i NKKs lovverk om at en kandidat til tillitsverv skal forespørres
før vedkommende foreslås. Hensiktsmessigheten av å foreslå en som ikke er forespurt kan
imidlertid selvsagt diskuteres. Dersom vedkommende ikke er villig til å påta seg verv, er det
ikke særlig formålstjenlig å fremme et slikt forslag. Man er ikke pliktig til å påta seg verv som
man ikke ønsker å inneha. En god regel er derfor at man på forhånd forespør kandidater om
disse er villige, uten at dette som nevnt er et krav etter loven.

3.Konklusjon:
Det er ikke et krav om at kandidater til tillitsverv på forhånd forespørres om disse er villige til
å påta seg verv.
Uttalelsen er enstemmig.
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