SAK 02/2015
Region Nordland har i mail av 12 januar 2015 til Lovkomiteen bedt om komiteens uttalelse til
følgende:

Vi i region Nordland har startet planleggingen til vårt årsmøte, å med det lurer vi på
følgende.
1.Raseklubb som dekker flere fylker som eksempel, Nordland og Troms/Finnmark.
Til hvilken region har de sin stemme, blir stemmene fordelt på regionene ?
2. I hvilket regionstyre kan et medlem av en slik klubb ha verv?
3. Kan en person som kun er medlem av ringsekretærforeningen ha verv i
regionstyret ?
4. Må en som innehar verv i en region ha bostedsadresse i region eller kan den ha sin
adresse i en annen region ?

Lovkomiteen ser slik på saken:
Spørsmål 1:
Som det fremgår kan det forekomme at en raseklubb dekker flere fylker, slik at fordelingen
av stemmer innad i de forskjellige regioner kan volde tvil. NKK’s lov tar ikke stilling til denne
problemstilling. I NKK’s lov § 5 – 1 fremgår at regionene skal være selvstendige
rettssubjekter. Dette er fulgt opp i lovforarbeidene hvor det uttales at regionene ikke
organisatorisk sett er underlagt Hovedstyret. I mangel av klare holdepunkter i loven må de
berørte selv finne en hensiktsmessig ordning i det aktuelle tilfellet. Regionen kan alternativt
ta opp dette med NKK.
Spørsmål 2:
Som det fremgår ovenfor er regionene selv gitt betydelig frihet til å bestemme
organiseringen av sin region. Det er naturlig at spørsmålet om fordeling av styreverv ordnes
mellom de forskjellige regioner og de aktuelle styrekandidater. Man må finne praktiske
løsninger til det beste for alle berørte. Loven legger ingen føringer på det aktuelle spørsmål.
Spørsmål 3:
I likhet med det som er uttalt ovenfor er dette spørsmålet ikke lovregulert. I samsvar med
alminnelige foreningsrettslige prinsipper må det imidlertid oppstilles et krav om at

vedkommende for å være valgbar, er medlem i foreningen – her NKK - eller forplikter seg til
å bli medlem. Som ringsekretær er man forpliktet til å betale grunnkontigent til NKK, slik at
den nødvendige tilhørighet til organisasjonen derfor er ivaretatt.

Spørsmål 4:
Heller ikke dette spørsmål er løst eller omhandlet i lovverket. Også her må man finne
hensiktsmessige løsninger hvor den enkeltes tilknytning til regionen må vurderes. Den
enkelte region har selv full frihet til å bestemme dette.

Uttalelsen er enstemmig.
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