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Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 

 

Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund 

Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX.  

Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx 

FKF ble stiftet 13.mai 1965. 

Kapitel 1 – Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon 
Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) er et forbund i Norsk Kennel Klub (NKK) bestående av 
selvstendige rase- og distriktsklubber samt fuglehundgrupper i lokallag av Norges Jeger- og 
Fiskeforbund (NJFF), som arbeider med stående fuglehunder. 
FKFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet, likeverd og at 
beslutninger skal treffes på lavest mulig rasjonelle nivå i organisasjonen. Medlemsklubbenes 
selvstendighet og selvråderett skal ivaretas så langt det ikke er i konflikt med fellesskapets 
interesser. Raseklubbene har ansvaret for raseforvaltningen for de raser de representerer. 
 
§1-2 Formål 

FKF skal stå for organisering og drift av det felles organiserte arbeidet med stående 

fuglehund i Norge. 

FKF skal ivareta medlemsklubbenes interesser og utføre de oppgaver FKFs høyeste organ 

Fuglehundtinget beslutter. Dette gjelder overfor NKK og i andre saker av felles interesse. 

FKF skal bidra til at NKK og medlemsklubbens formål søkes nådd når det gjelder hundehold 
og avl. FKF skal ivareta de oppgaver som blir delegert fra NKK. 
 
§1-3 Tilknytning og organisering 
FKF skal være et forbund i NKK som representerer sine medlemsklubber i de forhold som er 
beskrevet i medlemsklubbenes og FKFs vedtekter, og i kommentarene til FKFs vedtekter.  
 
Alle FKFs medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til 
enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. 
 
Klubbene er tilsluttet FKF gjennom sitt medlemskap slik lovmalen fastsetter og som det er 
beskrevet i klubbens vedtekter. Prinsippet i NKK er at avgjørelser skal vedtas på lavest mulig 
rasjonelle nivå. FKF er delegert ansvaret for arbeidet med stående fuglehunder i NKK.  
Styret i FKF kan endre på beslutninger i utvalg og komiteer som er nedsatt av styret. Forhold 
som bare gjelder den enkelte rase vedtatt av angjeldende raseklubb eller felles rasemessige 
forhold vedtatt av Raseutvalget, skal ikke styret i FKF endre på med mindre de strider mot 
FKFs vedtekter eller vedtak på Fuglehundtinget. 
 
FKF skal være medlem av jakthunddivisjonen (JD) eller en annen uformell sammenslutning 
av jakthundklubber som jobber politisk utenfor NKKs formelle organer.  
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§1-4 Definisjoner 
Det nedsettes utvalg og komiteer i henhold til krav fra NKK samt vedtak i FKFs styre og på 
Fuglehundtinget. 
Medlemsklubber – De raseklubber, distriktsklubber og lokalavdelinger av NJFF som er 
medlemmer i FKF. Enkeltpersoner er medlemmer i medlemsklubbene, mens klubbene er 
medlemmer i FKF. Dette skal gjenspeiles i den saksbehandling og de beslutninger som FKF 
gjør. 
Komiteer – NKK har komiteer hvor en eller flere medlemmer er utnevnt av FKFs styre etter 
forslag fra medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. Komiteene arbeider etter 
vedtatte instrukser. 
Utvalg – FKF har faste fagutvalg. Medlemmene utnevnes av FKFs styre etter forslag fra 
medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. I tillegg skal raseklubbene organisere seg 
i et raseutvalg (RU) hvor de selv utnevner sine medlemmer og organiserer sin virksomhet. 
Utvalgene arbeider etter vedtatte instrukser. Styret kan selv oppnevne utvalg, jfr.§ 4-3. 
 
§1-5 Tolking av vedtektene 
Norsk Kennel Klubs lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er 
obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK, jf NKKs lover, Lovkomiteen. 
 
Kapitel 2 – Medlemskap i FKF 
§2-1 Medlemsklubbene og krav til disse 
Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for stående 
fuglehunder, kan bli medlemmer av FKF. Fuglehundgruppa i lokallag av NJFF med kan også 
søke medlemskap. Ingen har krav på medlemskap i FKF. Søknad om medlemskap fremsettes 
for Fuglehundtinget via FKFs styre. Fuglehundtinget avgjør søknaden om medlemskap etter 
at FKFs medlemsklubber i tilstøtende distrikt har gitt sin uttalelse. Likedan skal 
medlemsklubber som arbeider med andre raser av stående fuglehunder enn søkeren, ha 
anledning til å komme med sine uttalelser. For å bli medlem kreves 2/3 flertall av de avgitte 
stemmene. 
 
Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte FKFs og NKKs virksomhet.  
 
Raseklubbene tilsluttet FKF har raseansvaret for sine raser. NKKs retningslinjer for 
raseansvar skal klargjøre de rettigheter og forpliktelse som ligger i begrepet. Ansvar for 
rasene betyr at forhold som rasestandard, championatregelverk og helse er et 
raseklubbansvar administrert gjennom FKF. 
 
FKFs medlemsklubber skal ha felles jaktprøve- og championatregelverk. 
 
Bare FKFs medlemsklubber og NJFFs tilsluttede foreninger kan arrangere jaktprøver for de 
raser som er representert i FKF. 
 
§2-2 Opphør av medlemskap 
FKFs medlemsklubber kan melde seg ut av FKF ved å sende skriftlig varsel til FKFs styre 
senest 3 måneder før årsskiftet. Utmeldingen har virkning fra årsskiftet. 
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Fuglehundtinget kan si opp medlemskapet med en klubb. Det kreves 2/3 flertall. Oppsigelsen 
har virkning 3 måneder etter at Fuglehundtinget har fattet sitt vedtak. 
Styret i FKF avgjør om klubben skal få gjennomføre allerede innvilgede arrangement. 
 
§2-3 Kontingent 
Medlemskontingenten for kommende driftsår fastsettes av Fuglehundtinget etter forslag fra 
styret. Kontingenten forfaller til den dato styret fastsetter, og må være betalt for at 
medlemsklubben skal ha stemmerett på Fuglehundtinget samme år. 
 
§2-4 NKK Representantskapsmøte 
FKF har på vegne av sine medlemsklubber forslagsrett og stemmerett på NKK RS. FKFs styre 
har ansvaret for at medlemsklubbene blir varslet om frister for innsending av saker og valg til 
NKK RS. FKFs medlemsklubbersender forslag på saker og valg til NKK RS til FKFs styre, som 
sender forslagene til medlemsklubbene for høring. FKFs delegater til NKK RS stemmer etter 
de vedtak og intensjoner som ligger i flertallets ønsker.  
 
2.5 – Habilitet 

Alle tillitsvalgte i FKFs styre, komiteer og utvalg samt representanter fra medlemsklubbene 

på Fuglehundtinget plikter å vurdere sin egen habilitet ved behandlingen av saker. Reises det 

tvil om personens egen vurdering av habilitet, skal dette avgjøres av det styret, komite, 

utvalg og Fuglehundting vedkommende er medlem av og møter i. 

Kapitel 3 – Fuglehundtinget 
§3-1 FKFs høyeste myndighet Fuglehundtinget.  
Fuglehundtinget er forbundets høyeste myndighet. Fuglehundtinget avholdes hvert år innen 
30.6. 
 
Lover, regler og andre saker av betydelig felles interesse for medlemsklubbene og FKF, må 
avgjøres av Fuglehundtinget.  
 
I saker som angår felles interesse i raseforvaltning, avlsrelaterte spørsmål, championatregler, 
samt avlsrestriksjoner og krav, har bare raseklubbene forslagsrett og deres representanter 
stemmerett.  
 
Fuglehundtinget fatter sine vedtak med alminnelig flertall av frammøtte stemmer, med 
mindre annet er særskilt angitt. I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak 
trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet. Representantene kan kreve 
skriftlig avstemming. 
Forslagsrett til Fuglehundtinget har FKFs medlemsklubber og styret i FKF. 
 
Fuglehundtinget er beslutningsdyktige når minst halvparten av stemmetallet er representert 
direkte eller ved fullmakt. 
 
§3-2 Representasjon 
Hver klubb oppnevner en representant og en vararepresentant som begge kan møte og har 
talerett, forutsatt rettidig påmelding. Klubbens representant har stemmerett. Klubbene har 
stemmerett med 1 stemme per påbegynt 100 medlemmer per 31. desember det foregående 
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år, jfr § 2-3. Klubbene og representant fra styret i FKF kan møte med fullmakt fra en eller 
flere medlemsklubber. 
 
Representanter for FKFs forskjellige utvalg og komiteer kan møte på Fuglehundtinget uten 
stemmerett. 
 
§3 -3 Innkalling 
Innkalling til ordinært Fuglehundting sendes ut av styret senest 8 uker før  
Fuglehundtinget avholdes. Fristen for å fremme forslag til saker som skal behandles på 
Fuglehundtinget er 1. mars. 
Forslag til kandidater til valg på Fuglehundtinget sendes valgkomiteen senest 1. mars. 
Fullstendig saksliste og saksdokumenter må være sendt ut og være tilgjengelig for 
medlemsklubbene senest 4 uker før Fuglehundtinget avholdes. Som en del av 
saksdokumentene hører revisjonsrapport, valgkomiteens innstilling (jfr. § 3-4, pkt h) og alle 
innsendte forslag til valgkomiteen. 
 
§3-4 Fuglehundtingets oppgaver 
a) Velge møteleder og møtesekretær. Disse kan ikke selv delta i debattene eller stemme 
under Fuglehundtinget. 
b) Godkjenne representantene og avgjøre stemmerett for representanter som ikke er 
rettidig påmeldt, antall stemmer hver representant har, fullmakter, innkallingen og saksliste, 
samt avgjøre observatørers rett til å være til stede. 
c) Oppnevne tellekorps og representanter til å undertegne protokollen fra møtet. 
d) Behandle årsberetninger fra styret, utvalg og komiteer. 
e) Behandle revidert regnskap. 
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på godkjent saksliste. Kun saker på 
sakslisten kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under 
Fuglehundtinget. Dette gjelder ikke ved valg, med unntak av når det ikke foreligger 
kandidater, eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg. Det kan da fremmes forslag fra 
de stemmeberettigede representantene. På sakslisten er i tillegg til rettidig fremmede 
forslag, alltid behandling av kontingent, rullerende handlingsplan for kommende år, budsjett 
og valg. 
g) Vedta endringer i vedtektene for FKF, behandle søknad om medlemskap samt oppsigelse 
av medlemskap for klubb. Dette krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  
h) Valg av: 
- Et styre som skal bestå av leder, nestleder og 3 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer.  
- Styrets leder som velges for 2 år. 4 styremedlemmer som velges for 2 år, samt 2 
varamedlemmer som velges for 1 år. 2 styremedlemmer er på valg hvert år. 
- Revisor og vararevisor for 1 år. 
- Representant til Norsk Kennel Klubbs jakthundkomite.  
- Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 3 år etter innstilling fra valgkomiteen. 
Medlem kan ikke gjenvelges. I tillegg velges det et varamedlem for et år. Ved første gangs 
valg velges medlemmene for henholdsvis et, to og tre år. Det medlem som har fungert 
lengst, er valgkomiteens leder. 
 
§3-5 Ekstraordinært Fuglehundting 
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Ekstraordinært Fuglehundting avholdes når styret eller Fuglehundtinget beslutter det. 
Ekstraordinært Fuglehundting skal også avholdes når de som krever det representerer minst 
6 klubber og 20 prosent av stemmene blant FKFs medlemsklubber. 
Møtet holdes innen 8 uker og innkalling med saksliste sendes ut senest 4 uker før møtet 
avholdes. Ekstraordinært Fuglehundting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 
som ligger til grunn for innkallingen. For øvrig gjelder regler som for ordinært 
Fuglehundting. 
 
Kapitel 4 Styret 
§4-1 Styret i FKF 
FKFs høyeste myndighet mellom Fuglehundtingene er styret. Styret skal innkalle til 
Fuglehundting og kan innkalle til ekstraordinært Fuglehundting. 
 
Styret skal bestå av leder, nestleder og 3 styremedlemmer, samt varamedlemmer.  
Styrets leder velges for 2 år. Styremedlemmer har funksjonstid på 2 år, varamedlemmer 
velges for 1 år.  
 
§4-2 Vedtak og representasjon 
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer eller varamedlemmer møter. 
Vedtak og beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende 
leder dobbeltstemme. 
Styret treffer som hovedregel sine beslutninger etter at medlemsklubber og utvalg og 
komiteer er gitt anledning til å uttale seg. 
Styrets leder eller den styret gir fullmakt, representerer og tegner for FKF. 
 
§4-3 Styrets oppgaver 
Styret skal: 
a) Iverksette Fuglehundtingets vedtak. 
b) Drive strategisk og politisk ledelse i henhold til Fuglehundtingets føringer og prinsipp. 
c) Stå for den daglige drift av FKF, herunder å delegere oppgaver og ansvar basert på 
vurderinger og vedtak i styret. 
d) Oppnevne utvalg etter behov. Fastsette instrukser for og velge medlemmer til disse 
utvalgene der hvor dette ligger i utvalgets instruks. 
e) Vedta regler, bestemmelser og instrukser innenfor aktivitet med stående fuglehund som 
det ikke er tillagt andre å avgjøre. 
f) Legge fram årsberetning, revidert regnskap og forslag til budsjett for Fuglehundtinget. 
g) Ivareta andre oppgaver FKF har etter NKKs og FKFs vedtekter med kommentarer. Videre 
skal styret sørge for at myndighetspålagte oppgaver gjennomføres. 
h) Sørge for innkalling og forberedelse av saker til Fuglehundtinget, jfr. § 3-3 og 4-1. 
 
Kapitel 5 Disiplinære forhold 
§5-1 Disiplinære reaksjoner 
FKF kan ikke ilegge disiplinære reaksjoner, men kan innstille og anmelde disiplinære forhold 
til disiplinærkomiteen og hovedstyret i NKK. Medlemsklubbene sender saker de ønsker 
behandlet av disiplinærkomiteen i NKK til styret i FKF som behandler saken og videresender 
den til disiplinærkomiteen. 
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Fagkomiteene (FK) for høyfjell / lavland, skog og kombinert behandler og innstiller overfor 
NKK disiplinære reaksjoner på innrapporterte brudd på jaktprøvereglementene. Instruks for 
fagkomiteene beskriver valg av medlemmer til fagkomiteene og komiteenes oppgaver. 
Brudd på utstillingsregelverket eller andre brudd på lover og bestemmelser i NKK, behandles 
av andre deler av NKKs organisasjon. 
 
NKKs lover om disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet for FKFs medlemsklubber. 
 
Kapitel 6 Opphør  
§ 6-1 Opphør av FKF 
Forslag om oppløsning av FKF skal behandles som følger: 
Forslaget behandles av Fuglehundtinget. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall. Saken 
utstår til neste Fuglehundting, tidligst etter 1 år, og fornyet vedtak om oppløsning krever 
igjen 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. 
Anvendelse av FKFs midler etter endelig beslutning om oppløsning, vedtas av 
Fuglehundtinget med simpelt flertall på siste Fuglehundting. 


