
SAK 03/2015  

Hovedstyret(HS) har i mail av 9. mars 2015 til Lovkomiteen bedt om komiteens uttalelse til følgende: 

”Til: Lovkomiteen 

Fra: Hovedstyret 

Sak: Lovtolkning  

Tid: 24. mars 2015 

Representantskap/Representantskapsmøtet 

I henhold til NKKs lover  

§3-1 NKKs høyeste myndighet – Representantskapsmøtet. Vedtak. 

Representantskapsmøtet er NKKs høyeste myndighet og avholdes hvert år i november måned. 

§ 3-2 Representasjon 

Følgende møter i Representantskapsmøtet med stemmerett forutsatt rettidig påmelding: 

a) Representanter valgt av og blant Regionene. 

b) Representanter valgt av og blant medlemsklubbene og andre stemmeberettigede. 

 

Regionenes årsmøte velger i henhold til lovene i gjeldende regelverk. 

§9-4 Årsmøtets oppgaver 

e) Velge: 

h  Regionsrepresentant til NKKs RS med 1 representant pr ………samt 

vararepresentant osv 

Representantskap/Representantskapsmøtet 

Velges/oppnevnes man som representant fra en medlemsklubb/forbund eller region er man altså en 

del av NKKs representantskap.   

Ordfører og viseordfører velges for to år. Dette er et «helårlig» engasjement og RS-ordfører har også 

gjennom året oppgaver utover selve representantskapsmøtet, f eks å fastsette årsregnskap og 

årsberetning. Videre får Ordfører også alle styrepapirer m.m. fortløpende gjennom året.  

Hva er korrekt betegnelser i NKK-lovene. Er det representantene som gjør vedtaket eller er det 

representantskapsmøtet som gjør vedtak? Vi ber om Lovkomiteens vurdering på: 

Er de valgte/oppnevnte personer valgt/oppnevnt inn i et Representantskap  

- og dette Representantskapet har minst ett møte i året kalt Representantskapsmøtet? 



Er øverste myndighet i NKK Representantskapet eller er det Representantskapsmøtet? 

 

Ekstraordinært Representantskapsmøte 

NKKs lover: 

§3-5 Ekstraordinært Representantskapsmøte 

2.punktum: Ekstraordinært Representantskapsmøte skal også avholdes når de som krever det 

representerer minst 10 % av stemmene på NKKs Representantskapsmøte. 

Problemstilling: 

10 % av stemmene på NKKs Representantskapsmøte.  

- Hvilket møte skal vi forholde oss til? 

Stemmetallet på RS-møtene varierer i forhold til hvem/hvor mange som møter på det 

enkelte møte. 

I andre sammenheng f. eks. i den Obligatorisk lovmalen står det 

 - …..styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. 

- I så fall kommer problemstillingen – er det da 10 % av klubbene/forbund, uavhengig av 

medlemstall? 

- Kan eventuelt en klubb med tilstrekkelig medlemstall (minst et medlemstall på 10 % av totalt 

antall medlemmer i NKK) alene kreve et ekstraordinært Representantskapsmøte?  

 

Vi ber om en avklarende uttalelse fra Lovkomiteen”. 

Bakgrunnen for henvendelsen var en anmodning fra Hovedstyrets (HS) leder om en  uttalelse fra 

Lovkomiteen. 

Lovkomiteen ser slik på saken: 

1. NKK’s øverste myndighet. 

2. Enkelte foreninger eller organisasjoner kan være organisert med et organ ”mellom” 

generalforsamlingen og styret, ofte kalt representantskapet. I praksis er dette ikke 

uvanlig i landsomfattende foreninger/forbund hvor det overordnede organ ikke har 

årlige møter. I et slikt tilfelle vil representantskapet normalt være tillagt den høyeste 

myndighet i den mellomliggende perioden. Formelt sett innebærer dette at organet 

utstyres med en kompetanse som er mer omfattende enn styrets, men mer 

begrenset enn generalforsamlingen. 

Som det fremgår ovenfor uttales det i NKK’s lover § 3 – 1 at Representantskapsmøtet er 

NKK’s høyeste myndighet. Valget av delegater til Representantskapsmøtet  er også 



beskrevet. Når det gjelder det nærmere forhold mellom Representantskapsmøtet og 

Representantskapet finner man også enkelte bestemmelser om dette i lovene, jf § 4 – 1 

første ledd som uttaler:   

”Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.   Ved frafall kan 

Hovedstyret med virkning frem til neste Representantskapsmøte, oppnevne medlemmer til 

Representantskapets komiteer. Hovedstyret har sammen med Representantskapets Ordfører 

fullmakt fra Representantskapsmøtet til å fastsette årsregnskap og årsberetning. 

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

medlemsklubbene eller i region når særlige grunner foreligger. Hovedstyret bør i forkant av 

en innkalling konferere med berørte parter.” 

Som det fremgår har Representantskapet ingen slik ”mellomliggende”  funksjon etter 

bestemmelsen. Denne oppgave er ivaretatt av HS, som er NKK’s høyeste myndighet mellom 

Representantskapsmøtene. Dette fremgår også av § 4 – 3, bokstavene a)  og b) hvor HS har 

til oppgave å iverksette Representantskapsmøtets vedtak og lede organisasjonen i henhold 

til ” Representantskapsmøtet vedtatte føringer og prinsipper.” 

Etter § 4 – 1 første ledd har også Representantskapets ordfører sammen med HS fullmakt til 

å fastsette årsregnskap og årsberetning. Denne funksjon er lagt til Representantskapets 

ordfører og ikke til selve Representantskapet, som bekrefter regelen om at et eventuelt 

Representantskap  ikke har noen funksjon mellom Representantskapsmøtene.  

I NKK’s lover har man enkelte bestemmelser om Representantskapet, jf blant annet § 3 – 2 

siste ledd bokstav a) – stemmerett for Representantskapets Ordfører på 

Representantskapsmøtet -  og § 3 -4 bokstav b) –  valg av ”RS’ Ordfører samt Viseordfører for 

2 år”, uten at dette tilsier at Representantskapet skal ha en selvstendig kompetanse utenom 

Representantskapsmøtet. En slik funksjon for Representantskapet er hverken beskrevet i 

loven eller i lovforarbeidene.  

Øverste myndighet i NKK er derfor Representantskapsmøtet og ikke Representantskapet. 

Vedtakene treffes av Representantskapsmøtet. 

2. Ekstraordinært Representantskapsmøte. 

Det neste spørsmål gjelder de nærmere retningslinjer for å kreve ekstraordinært 

Representantskapsmøte.  

NKK’s lov uttaler i § 3 – 5 at ekstraordinært Representantskapsmøte skal avholdes når de 

som krever det representerer ”minst 10% av stemmene på NKK’s Representantskapsmøte.” 

Etter loven er det ellers bare HS eller Representantskapsmøtet som kan kreve dette. 

I NKK’s lovforarbeider (til § 3 – 5) er nærmere uttalt om dette: 



” Det er foreslått at HS eller RS kan kreve ekstraordinært RS. Det er også naturlig at RS skal 

avholdes når det kreves av en viss andel av medlemsklubbene. Komiteen har valgt å foreslå 

at forslagsstillerne må representere minst 10% av stemmene på RS, dvs. 10% av alle stemmer 

på RS dersom alle stemmeberettigede møter. Det skal ikke spekuleres i hvor mange som 

pleier å møte eller foretas noen opptelling av hvor mange som møtte på siste RS.”  

Presiseringen i de to siste setningene innebærer at det er det totale stemmetallet på det 

aktuelle Representantskapsmøtet som er avgjørende, og at dette utgjør minst 10% av antall 

stemmer, forutsatt at alle stemmeberettigede møter. Med  andre ord er det ikke avgjørende  

hvem eller hvor mange eller hvilke klubber de representerer som møter. Det er antall 

relevante stemmer  på det enkelte møtet, og dette må utgjøre 10% av de samlede 

stemmeberettigede.  

I § 3 – 2, annet ledd er de nærmere regler for representasjon beskrevet. Det er de samme 

regler som gjelder for ordinært og ekstraordinært Representantskapsmøte. Utgangspunktet 

for stemmerett på ekstraordinært Representantskapsmøte er derfor at delegatene må 

utgjøre minst 10% av medlemstallet på Representantskapsmøtet, ikke 10% av 

klubbene/forbund. En klubb som har minimum 10% av medlemsmassen kan altså kreve 

ekstraordinært Representantskapsmøte. 

Rent praktisk vil dette trolig innebære at den/de som krever ekstraordinært 

Representantskapsmøte, i forkant bør sannsynliggjøre at de representerer minst 10 %, og så 

må det ved møtets åpning foretas opptelling/kontroll for å verifisere at 10% andelen er 

oppfylt. 

Formuleringen i den obligatoriske Lovmalen § 3 – 5 om at ekstraordinært 

Representantskapsmøte skal avholdes hvis ”årsmøtet, styret eller minst 10% av 

medlemmene forlanger det”,  tilsidesetter ikke denne forståelse. Det er derimot trolig grunn 

til å legge samme forståelse inn i fortolkningen av Lovmalen. 

 

3. Konklusjon. 

a) Øverste myndighet i NKK er Representantskapsmøtet og ikke Representantskapet. 

Vedtakene treffes på Representantskapsmøtet. 

b)   Ekstraordinært Representantskapsmøte kan kreves dersom antall møtende stemmer på                    

Representantskapsmøtet utgjør minst 10% av alle avgitte stemmer. 

 

 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

23/3 - 2015 



 

Jan Terje Bårseth                             Anne Cathrine Frøstrup                          Kirsten Svendsen 

 

 


