Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund
Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014.
Sist endret på DHT 24.april 2016.
Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund, LK: Lokal Klubb, NKK: Norsk Kennel Klub,
DHT: Dachshundtinget, VK: Valgkomiteen
KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisajon og virkeområde
Forbundets navn er Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF), etablert den
25. mars 1995 og er en sammenslutning av norske dachshundklubber.
NDF er en videreføring av Norsk Dachshundklubb stiftet den 21. januar 1960. Forbundet er
selvstendig rettssubjekt og er å regne som en egen juridisk enhet.
NDF er medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og forbundet er derfor forpliktet til å overholde
NKK’s lover og bestemmelser. Forbundet plikter også å vedta lover som pålegger sine medlemmer å
følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.
NDF omfatter dachshundrasene.
NDF har sete og verneting i Oslo.
§1-2 Formål
NDFs formål er å
a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
b) fremme mulighetene for aktivitet med hund
c) fremme utviklingen av de raser NDF forvalter
d) bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og
sosialt vel tilpassede individer.
e) arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
f) ivareta medlemmenes kynologiske interesser
g) utgi tidsskrift
h) bistå klubbene i organisasjonsspørsmål
§1-3 Definisjoner
NDFs organer
Dachshundtinget (DHT)
Ekstraordinært DHT
Styret
Valgkomite
Lokalklubber som er organer for geografisk bestemte områder som tilsammen er landsdekkende
KAPITTEL 2 Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
Som medlem kan opptas klubb som arbeider for å fremme NDFs formål og som har lover i samsvar
med NKKs lovmal. NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i
medlemsklubbenes eget lovverk.
Klubben må stå tilsluttet med alle sine medlemmer. Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte NDF og
NKKs virksomhet.
Styret kan nekte å oppta som medlem klubb som antas å kunne skade forbundet og/eller hundesaken.
Ingen klubb har krav på medlemskap i forbundet.
Enkeltmedlemmene er tilsluttet den lokale klubben(LK) vedkommende tilhører geografisk.
Enkeltmedlemmene kan søke om å være medlem i annen LK.
Medlem bosatt i utlandet knyttes til den LK som medlemmet ønsker, ellers vil styret velge LK.

§2--2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer i NDFs LK skal betale den kontingent som er fastsatt av DHT i forbundet.
Alle medlemmene i forbundets medlemsklubber skal også betale en grunnkontingent til NKK med den
størrelse som er fastsatt av NKKs Representskap, samt forbundskontingent fastsatt DHT.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år.
Husstandsmedlemmer betaler redusert kontingent.
§2-3 Medlemsplikter
Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte NDFs og NKKs virksomhet samt å følge NDF og NKKs lover
og bestemmelser.
§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i NDF opphører ved:
a) Utmeldelse.
Skriftlig varsel til forbundet sendes senest 3 måneder før årsskiftet. Utmeldingen har virkning fra
årsskiftet.
b) Oppsigelse av medlemskapet.
NDFs DHT kan vedta oppsigelse av medlem dersom det finner dette ønskelig. Oppsigelsen har
virkning 3 måneder etter at DHT fattet sitt vedtak.
c) Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når medlemsklubben opptrer på en slik måte at det må
antas å skade NDF eller NKKs anseelse utad.
Ved opphør av medlemskap før årsskiftet beholder medlemsklubbens enkeltmedlemmer sin rettigheter
i forbundet og NKK ut kalenderåret. Hovedstyret i NKK avgjør om medlemsklubben skal få
gjennomføre alle innvilgede arrangementer.
§2-5 Disiplinære reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.
Disiplinærsaker fra medlemsklubber sendes NDF – medlemsklubb i forbundet kan ikke selvstendig
bringe saker etter NKK lover kap.7 disiplinærsaker m.m til NKK.
§2-6 Æresmedlem/hederstegn
Styret kan på DHT foreslå særlig fortjente medlemmer som æresmedlemmer. Det kreves 2/3
kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke klubbkontingent.
Styret kan påskjønne personer som har ytet organisasjonen spesielt store tjenester i en enkeltsak eller
på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.
KAPITTEL 3 ORGANISASJON
§3-1Høyeste myndighet
Dachshundtinget er NDFs høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av april.
DHT fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak som
krever 2/3 flertall og beslutning om oppløsning av forbundet som krever ¾ flertall.
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.
§3-2 Møte og stemmerett
Alle forbundets lokalklubber har møterett og stemmerett på DHT via sine representanter. Alle
medlemskap til personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter på NDFs DHT og personene er
valgbare til verv i NDF.
Dachshundtinget består av valgte representanter fra LK. Antall representanter fra hver LK bestemmes
ut fra medlemstallet for den enkelte LK pr. 31.12. foregående år, etter følgende:

LK med 1 – 150 medlemmer: 1 representant
LK med 151- 300 medlemmer: 2 representanter
LK med 301- 400medlemmer: 3 representanter
LK med flere enn 400 medlemmer gir rett til 4 representanter.
Hver representant har én –1- stemme. Fullmakter kan kun benyttes av valgte LK-representanter og
kan kun gis til valgte LK-representanter.
Ingen LK-representant kan møte med mer enn én -1- fullmakt.
Møte- og talerett uten stemmerett:
Forbundets styre.
På NDFs DHT kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
Talerett uten stemme- og forslagsrett:
Redaktøren, representanter fra oppnevnt faste utvalg, sekretær, kasserer og revisor. Taleretten
omfatter de sakene som disse representantene er involvert i.
.
§3-3 Innkalling
DHT skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst 8 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres
kjent for medlemmer med minst 12 ukers varsel slik at frister forslag etc. kan overholdes og innkomne
saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen. Fullstendig saksliste og sakspapirer må være
utsendt 4 uker før DHT avholdes.
Med innkallelsen skal følge:
• Dagsorden
• Undertegnet årsberetning
• Undertegnet regnskap med revisors beretning
• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 28. februar.
• Forslag eller saker som medlemmene, LK eller styret ønsker fremmet. Forslag må være
styret i hende/poststemplet senest 28. februar.
§3-4 Dachshundtingets oppgaver
1) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkalling og dagsorden samt å gi
observatører rett til å være tilstede.
2) Valg av møteleder
3) Valg av referent
4) Valg av tellekorps
5) Valg av to personer til å undertegne protokollen
6) Behandle styrets årsberetning
7) Godkjenne regnskap med revisjonsberetning
8) Fastsettelse av kontingent og NDFs andel av den
9) Styrets forslag til budsjett
10) Opprettelse og nedleggelse av LK
11) Innkomne forslag og saker.
12) Vedta instruks for organer som oppnevnes av DHT
13) Valg:
a) Valg av NDFs leder for 2 år
b) Valg av NDFs nestleder for 2 år
c) Valg av styremedlemmer for 2 år
Leder og ett (1) styremedlem velges i samme periode og nestleder og to (2) styremedlemmer velges i
neste periode.
d) valg av to vararepresentanter for 1 år
e) Valg av en revisor og en vararevisor for 2 år
f) Valg av valgkomité på tre medlemmer og to vararepresentanter
14) Fastsettelse av DHT-møtet for neste år

Styret konstituerer seg selv. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

Benkeforslag er ikke tillatt.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” (dyrevernloven) kan ikke velges
eller oppnevnes til tillitsverv i NDF/LK.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Ved valg
hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.
§3-5 Ekstrordinært Dachshundting
Ekstrordinært DHT avholdes hvis DHT, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes innen 8 uker.
Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som
skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på
dagsorden kan fremsettes under DHT, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært DHT gjelder for øvrig så langt de passer.
KAPITEL 4 Styret m.v.
§4-1 Styret
Styret er NDFs høyeste myndighet mellom Dachshundtingene.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er tilstede.
Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 1 av styremedlemmene krever det.
Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelige for medlemmene og NKK.
§4-3 Styrets oppgaver er å
a) Lede NDF mellom Dachshundtingene.
b) Avholde Dachshundtinget.
c) Drive NDF i samsvar med formålsparagrafen.
d) Gjennomføre beslutninger truffet av Dachshundtinget.
e) Oppnevne sunnhetsutvalg, komiteer, eventuelt redaktør og representanter for NDF
f) Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte
g) Utarbeide retningslinjer for sunnhetsutvalg, komiteer og eventuelt redaktør
h) Styret kan gripe inn hvis LK ikke er i stand til å etablere et styre
i) Oppnevne representanter til Representantskapsmøtet i NKK
KAPITEL 5 Dachshundtingets valgte verv/komiteer
.
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av tre medlemmer og to vararepresentanter. Valgkomiteens medlemmer velges
for tre år og rulleres slik at ett medlem er på valg hvert år og lengst sittende medlem er leder. Leder
har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til
de verv som skal besettes.
§5-2 Revisor
DHT velger revisor og vararevisor hvert annet år. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
Dachshundtinget.
KAPITTEL 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendring
Lovendringer kan kun skje på ordinært DHT og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og

endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt
som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
NKKs lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatoriske som følge av
medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.
§6-3 Oppløsning
For å oppløse NDF kreves det minst ¾ flertall på ordinært RS-møte. Beslutningen må stadfestes på
ekstraordinært DHT med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om
oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller NDFs midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under § 3
nevnte formål.
§6-4 Stemmetall
Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
Æresmedlem, lovendring og oppløsning.
Der intet er annet er nevnt kreves det absolutt flertall.
Definisjoner
Absolutt flertall
Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.
Kvalifisert flertall
Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er
gyldige stemmer.

