
Forslag til reviderte lover for Norsk Pointerklub fremmet på NPK Oslo Akershus årsmøte 24 mars 

2021: 

Med bakgrunn i en utstrakt bruk av effektive digitale løsninger for avholdelse av møter med et større 

antall deltagere og årsmøter som kan avholdes til en langt lavere kostnad enn våre tradisjonelle 

Representantskapsmøter, lanseres følgende forslag til revisjon av klubbens lover § 3-2 Møte og 

stemmerett. 

Eksisterende avsnitt i klubbens lov § 3-2 forandres til å gjelde «møterett og stemmerett med én (1) 

stemme.» for hvert enkelt medlem og ersatter bestemmelsen om at distriktene blir gitt én stemme 

for hver påbegynte 25- tjuefem medlemmer. 

Etter de siste årenes utfordringer med å få avholdt fysiske møter er NKK/FKF ved lovavdelingen i en 

prosess der lovmalen for klubbene formelt endres til å tydelig tillate digitale møter som akseptert 

møteform for årsmøter og representantskapsmøter. NKKs siste ordinære Representantskapsmøte 

ble avholdt digitalt. Situasjonen har også resultert i flere digitale plattformer for gjennomføring av 

møter for større forsamlinger der deltagerne logger seg på med bl.a. bank-id eller lignende og 

stemmeavgivning kan gjennomføres over en definert periode. Det vil være en naturlig utvikling at 

også NPK gjør seg nytte av slike løsninger for at flest mulig av medlemmene aktivt kan delta på 

representantskapsmøtene. 

Lovendringen som foreslås er i henhold til FKFs lovmal og er som følger: 

 
§3-2 Møte og stemmerett 

 

Møte- og stemmerett har de valgte distriktsrepresentanter (DR) med stemmetall etter antall 

medlemmer i distriktet, slik at hver påbegynt 25- tjuefem medlemmer pr.31. desember siste år, 

utgjør 1-en stemme. 
 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år representantskapsmøtet avholdes 

har møterett møterett og stemmerett på representantskapsmøtet. Med medlem forstås kun person 

med gyldig medlemskap. 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 
 

Fullmakter kan kun brukes av distriktsrepresentanter, og hver DR har kun ikke anledning til å benytte 

1- en fullmakt representere fler medlemmer enn det antallet som var registrert i sitt distrikt den 31. 

desember siste år. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved fullmakt. 



Distriktsrepresentasjon (DR) 

 
Styret inndeler etter rammer, opptrukket av representantskapsmøte, landet i regionale distrikter. 

Medlemmene i hvert distrikt velger for en periode på 2 år en distriktsrepresentant som skal bistå 

styret lokalt ved å gjennomføre de aktiviteter som fremgår av klubbens formålsparagraf. DR skal også 

være bindeleddet mellom medlemmene og klubbens styre. 

Ved behov og der forholdene ligger til rette, kan det i distriktene nedsettes en arbeidsgruppe med DR 

som leder. DR har møterett i representantskapsmøtet. DR bør ha en funksjonstid på 2 til 4 år. 

Kandidater foreslås av medlemmer, fungerende DR eller styret. Valget organiseres av styret og 

gjennomføres på demokratisk vis i lokalt distriktsmøte, minimum 4 uker før klubbens ordinære 

representantskapsmøte. Distriktsrepresentantene skal sende distriktregnskap med bilag til klubbens 

regnskapsfører per 31.12. innen 01.02. 

I forbindelse med representantskapsmøtet skal distriktsrepresentantene møtes i forkant, for å gå 

gjennom dagsorden og de saker som legges frem på representantskapsmøtet. Under denne 

konferansen rapporterer den enkelte DR om økonomi og aktiviteter som er gjennomført innenfor 

distriktet. DR legger videre frem planer for virksomheten i sitt distrikt kommende år. 

På klubbens representantskapsmøte, og ekstraordinært representantskapsmøte, kan NKK og FKF 

møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett. 

Den foreslåtte reviderte paragraf § 3-2 vil da lyde: 
 

§3-2 Møte og stemmerett 
 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år representantskapsmøtet avholdes 

har møterett og stemmerett på representantskapsmøtet. Med medlem forstås kun person med 

gyldig medlemskap. 
 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 
 

Fullmakter kan kun brukes av distriktsrepresentanter, og hver DR har ikke anledning til å   

representere fler medlemmer enn det antallet som var registrert i sitt distrikt den 01.januar siste år. 
 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved fullmakt. 
 

Distriktsrepresentasjon (DR) 
 

Styret inndeler etter rammer, opptrukket av representantskapsmøte, landet i regionale distrikter. 

Medlemmene i hvert distrikt velger for en periode på 2 år en distriktsrepresentant som skal bistå 



styret lokalt ved å gjennomføre de aktiviteter som fremgår av klubbens formålsparagraf. DR skal også 

være bindeleddet mellom medlemmene og klubbens styre. 

 Ved behov og der forholdene ligger til rette, kan det i distriktene nedsettes en arbeidsgruppe med 

DR som leder. DR har møterett i representantskapsmøtet. DR bør ha en funksjonstid på 2 til 4 år. 

Kandidater foreslås av medlemmer, fungerende DR eller styret. Valget organiseres av styret og 

gjennomføres på demokratisk vis i lokalt distriktsmøte, minimum 4 uker før klubbens ordinære 

representantskapsmøte. Distriktsrepresentantene skal sende distriktregnskap med bilag til klubbens 

regnskapsfører per 31.12. innen 01.02. 

 

I forbindelse med representantskapsmøtet skal distriktsrepresentantene møtes i forkant, for å gå 

gjennom dagsorden og de saker som legges frem på representantskapsmøtet. Under denne 

konferansen rapporterer den enkelte DR om økonomi og aktiviteter som er gjennomført innenfor 

distriktet. DR legger videre frem planer for virksomheten i sitt distrikt kommende år. 
 

På klubbens representantskapsmøte, og ekstraordinært representantskapsmøte, kan NKK og FKF 

møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett. 

 
 
 
 
 

Oslo, 24 mars 2021, 

NPK O/A 


