Lover for NBF,
vedtatt av Forbundstinget 2012

§ 1. Alminnelige bestemmelser

1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under
navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF)
2. NBF er en sammenslutning av klubber som utøver brukshundsport.
3. NBF er den faglige instans for brukshundsport som utøves innen Forbundets virkeområde.
4. NBF er underlagt regler og bestemmelser gitt i forbindelse med tilslutnings eller
samarbeidsavtaler med andre organisasjoner godkjent av Forbundstinget.

§ 2. Formål

1. NBFs formål er å fremme brukshundsporten i Norge og internasjonalt, herunder bidra til
samarbeid mellom klubbene og representere disse nasjonalt og internasjonalt. NBF skal arbeide
aktivt for å øke rekrutteringen til brukshundsporten generelt og brukshundprøver spesielt.
2. NBF skal ivareta opplæring av instruktører og dommere på riksnivå. Dessuten påvirke at relevant
opplæring blir satt i gang klubbnivå.
3. NBF skal oppfordre klubbene til å arrangere stevner, og til å samarbeide om terminlista.
4. NBF skal arbeide for kontinuerlig forbedring og oppdatering av regelverket.

§ 3. Medlemmer
Alle norske klubber som har brukshundsport i sine aktivitetstilbud kan opptas som
medlem i NBF. Medlemsklubbene skal være samarbeidende med Norsk Kennel Klub.
Avdelinger i klubber som har brukshundsport i sine aktivitetstilbud og som er samarbeidende med
NKK, kan også opptas som medlem i NBF til tross for at hovedklubben ikke har søkt om
medlemsskap.
Avdelingsmedlemsskapet er å betrakte som fullverdig, men med noen begrensninger som angitt
under §5. Dersom hovedklubben får innvilget medlemsskap, bortfaller avdelingsmedlemsskapet.
Enkeltpersoner kan ikke bli medlem i NBF.
Søknad om medlemskap i NBF sendes Forbundsstyret.
Med søknaden vedlegges:
1. Bekreftelse på samarbeidsavtale med Norsk Kennel Klub.
2. Klubbens/avdelingens lover.
3. Oppgave over antall medlemmer.
4. Kontaktperson.
5. Andre forbund/organisasjoner klubben/avdelingen er tilknyttet.
En klubb/avdeling er å betrakte som medlem fra den dag Forbundsstyret har fattet vedtak om
medlemskap, og kontingenten er betalt.
Utmelding skal skje skriftlig til Forbundsstyret innen 31. desember. Medlemsklubber/avdelinger
tilsluttet NBF plikter å rette seg etter NBFs lover, vedtak og bestemmelser. Videre overholde
bestemmelser i samarbeidsavtaler med andre organisasjoner Forbundstinget har vedtatt å ha
samarbeide med.
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§ 4. Kontingent og rapportering
Innen 15. januar skal klubbene/avdelingene sende inn rapport om antall medlemmer, og betale en
kontingent fastsatt av Forbundstinget. Det betales en kontingent per innrapportert medlem, og en
kontingent per klubb/avdeling.
Kontingenter som ikke er innbetalt senest 15. januar, pålegges en tilleggskontingent på 10% av
den fastsatte kontingent. En klubb/avdeling skal minimum betale kontingent for det antall
medlemmer som blir innrapportert. Innrapporteringen skal minst inneholde det antall medlemmer
som har løst startkort foregående år. En klubb/avdeling som dette året ikke har medlemmer som
har løst startkort, skal minimum innrapportere et medlem som kontaktperson mot NBF og
sammen med klubbkontingenten betale kontingent for denne.
En klubb/avdeling kan minimum innrapportere det antall medlemmer som er aktive i
brukshundsporten for klubben/avdelingen. Med aktive menes både utøvere og administrative
medlemmer. Antallet medlemmer innrapportert, gir rett til representasjon på Forbundstinget etter
regler om representasjon i disse lover.
Klubber/avdelinger som ikke har betalt sin kontingent og innlevert rapport etter 2 purringer, anses
som strøket. Kontingentkravet frafalles dog ikke. I slike situasjoner må klubben/avdelingen søke
om nytt medlemskap.

§ 5. Forbundstinget
NBF’s høyeste myndighet er Forbundstinget, som avholdes hvert år i februar måned.
1. På forbundstinget møter med tale, forslags og stemmerett:
a. Forbundsstyrets Leder og Nestleder.
b. Representanter fra klubbene, etter følgende skala:
i. For medlemstall til og med 50 = 1 repr.
ii. For medlemstall fra 51 til og med 300 = 2 repr.
iii. For medlemstall over 300 = 3 repr.
c. Uten stemmerett, men med tale og forslagsrett innen sitt fagområde, møter ledere for
tingvalgte utvalg og komiteer.
Tre representanter er det høyeste antall representanter en klubb kan stille med. En klubb kan
bare stemme med en stemme per fremmøtte representant. Avdelingsklubb (ikke hovedklubb) som
er medlem av NBF har ikke stemmerett. Skriftlig fullmakt fra klubben skal legges frem for Tinget.
Bare medlemmer av Klubben kan representere på Tinget, og navnet på representanten skal
fremgå av fullmakten. En representant kan bare representere en klubb. Klubber tilsluttet senere
enn 31. desember foregående år møter etter pkt. 5. 2. i. Som medlemstall regnes det antall
medlemmer klubben har innrapportert til NBF pr. 1. januar.
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2. Med talerett møter:
a. Forbundsstyrets øvrige medlemmer.
b. Forbundets æresmedlemmer.
c. Forbundets revisor.
d. En representant fra NKK.
e. Leder for styreoppnevnte utvalg/komiteer om styret har innarbeidet dette i instruks for
utvalget/komiteen.
f. En representant fra nye klubber tilsluttet senere enn 31. desember foregående år.
g. Avdelinger (ikke hovedklubb) som er medlem av NBF, gis mulighet til å stille med en
representant hver.
Forbundstinget er beslutningsdyktig med det antall representanter som møter. Vedtak fattes
med simpelt flertall, såfremt ikke annet er bestemt i disse lover.
§ 6. Innkalling til forbundsting
Forbundsstyret sender innen 30. november informasjon om tid og sted for kommende Ting,
sammen med forslag til eventuelt lovendringer. Fullstendig saksliste vedlagt nødvendige
dokumenter utsendes senest 4 uker før Tinget avholdes.
§ 7. Forslag til forbundstinget
Forslag som ønskes behandlet, skal være Forbundsstyret i hende senest 31. desember.
FORSLAG TIL ENDRINGER I FORBUNDETS LOVER, SKAL VÆRE INNKOMMET SENEST 31.
OKTOBER. Forslag kan fremmes av tilsluttede klubber ved styret, samt Forbundsstyret.

§ 8. Tingets gjøremål

Forbundstinget skal:
1. Åpning ved leder
2. Godkjenne fremmøtte representanter.
3. Velge dirigent, referent, to personer til å undertegne protokoll, samt to personer som tellekorps.
4. Godkjenne innkalling.
5. Godkjenne saksliste og forretningsorden.
6. Utnevne æresmedlemmer etter enstemmig innstilling fra Forbundsstyret.
7. Behandle årsberetning fra Forbundsstyret og tingvalgte utvalg.
8. Behandle revidert regnskap, og revisors rapport.
9. Vedta handlingsplan for NBF for kommende år.
10. Fastsette kontingenten, samt vedta budsjett for neste regnskapsår.
11. Behandle innkomne forslag:
a. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
b. Tinget kan bare behandle forslag som er oppført på dagsorden.
12. Valg 2 År:
Velge med funksjonstid på to år:
a. Forbundsstyret:
i. Leder, første styremedlem, kasserer og et varamedlem det første året.
ii. Nestleder, andre styremedlem og sekretær påfølgende år.
13. Valg 1 år:
Velge med funksjonstid på 1 år:
a. Lovog disiplinærutvalg bestående av tre personer og to vararepresentanter.
b. Valgkomite bestående av leder og tre medlemmer.
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§ 9. Valgregler
1. Alle valg skal skje skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Blanke stemmesedler regnes
som ikke avgitt.
2. Medlemmer til Forbundsstyret, og ledere/nestledere i utvalg, velges enkeltvis. Såfremt en
kandidat ikke oppnår flertall av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to
kandidatene som har oppnådd flest stemmer.
3. Øvrige valg skjer samlet per utvalg/komité, og man må oppnå mer enn halvparten av de avgitte
stemmer for å anses som vagt. Såfremt ikke tilstrekkelig antall kandidater oppnår dette, anses de
med mer enn halvparten av stemmene som valgt, og det foretas omvalg mellom de øvrige,
hvoretter de som da oppnår de fleste stemmer anses som valgt.
4. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
5. Ingen kan ha mer enn et styreverv samtidig, og medlemmer i følgende utvalg eller komiteer kan
ikke ha sete i Forbundsstyret: Valgkomité, Lov og disiplinærutvalget.

§ 10. Ekstraordinært forbundsting Ekstraordinært forbundsting avholdes:
1.
2.
3.
4.

Etter vedtak fra ordinært Forbundsting.
Etter flertallsvedtak i Forbundsstyret.
Etter krav fra styrene i minst en tredel av tilsluttede klubber.
Ekstraordinært forbundsting kunngjøres på samme måte som ordinært forbundsting, og
innkalles med minst to ukers varsel, og minst 4 uker forslag til lovendringer.
5. Ekstraordinært Ting kan bare behandle de saker som er angitt i innkallingen.
For øvrig gjelder regler som for ordinært Forbundsting.

§ 11. Forbundsstyret
Forbundsstyret er Forbundets høyeste myndighet mellom Forbundstingene.
Forbundsstyret skal:
1. Iverksette Forbundstingets vedtak og bestemmelser.
2. Representere Forbundet utad, og utøve den faglige myndighet.
3. Oppnevne nødvendige utvalg/komiteer etter oppdrag fra Tinget eller som Forbundsstyret
finner påkrevd. Styret kan frem til påfølgende Forbundsting supplere et tingvalgt utvalg eller
komité ved personers frafall.
4. Fastsette instruks for utvalg og komiteer. Instrukser for tingvalgte utvalg/komiteer skal
forelegges Tinget ved første anledning, men skal virke frem til dette.
5. Etter søknad oppta nye medlemsklubber.
6. Etter søknad fra klubbene utpeke teknisk arrangører for Norgesmesterskap og internasjonale
mesterskap som skal arrangeres i Norge. For mesterskap i Norge står Forbundet som den
egentlige arrangør. Det er laget egen instruks for gjennomføring av NM. NBF er representert i
Nordisk komité som er ansvarlig for nordisk mesterskap.
7. Innstille æresmedlemmer for Tinget, etter forslag fra Forbundsstyrets medlemmer, eller styret
i tilsluttede klubber. Styret må ha et enstemmig vedtak på innstilling av æresmedlemmer, for å
kunne legge det frem for Tinget.
8. Behandle forslag på orden og hederstegn etter forslag fra styrets medlemmer, eller styret i
tilsluttede klubber. Styrevedtak om slike tildelinger krever enstemmig styrevedtak.
9. Ta ut deltagere til internasjonale konkurranser/stevner samt la seg representere i
internasjonale møter, komiteer og forbund for brukshundsport.
10. Forberede Forbundsting og sende ut nødvendige papirer til fastsatte frister i henhold til denne
lov, eller etter vedtak i forbundstinget.
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11. I Forbundets navn, igangsette inntektsgivende virksomhet som skal fremgå av Forbundets
regnskap.
12. Det skal føres protokoll over styremøtene. Utdrag av protokollen samt saksliste skal gjøres
tilgjengelig for klubbene, materialforvalter, utvalg, regnskapsfører og valgkomité.
13. Kopi av fullstendig protokoll skal sendes styremedlemmene i god tid før neste styremøte.
14. Det skal føres nøyaktig regnskap for Forbundets drift, og uregelmessigheter skal fremgå av
Forbundsstyrets protokoll. Senest tretti dager før Tinget, skal avsluttet regnskap sendes
revisorene til revisjon. Regnskapet følger kalenderåret.

§ 12. Styremøter

1. Styremøter avholdes minst seks ganger årlig. Styremøtene avholdes når Leder eller et flertall av
forbundsstyrets medlemmer bestemmer dette.
2. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av Forbundsstyrets medlemmer er til stede. Alle vedtak
fattes med et flertall av de avgitte stemmer, såfremt ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet, gjør
lederens stemme utslaget.

§ 13. Disiplinærsaker

I disiplinærsaker der Forbundets organisasjonsledd eller tillitsvalgte er berørt, skal Lov og
Disiplinærutvalget ta stilling til om forholdet kan skade eller ha betydning for NBFs virksomhet
eller gode navn og rykte. Utvalget kan bestemme suspensjon fra verv i Forbundet. Saken
avgjøres endelig på førstkommende Forbundsting. (Denne
suspensjonstid er ikke å betrakte som straff).
1. Forbundstinget kan ilegge følgende straff/ forføyninger:
a. Suspensjon fra tillitsverv i Forbundet for bestemt tid.
b. Tap av rett til tillitsverv i Forbundet for all fremtid.
En person kan kreve å få behandlet sin sak på nytt, dersom nye opplysninger
kommer frem. Om disse opplysninger er så vesentlige at de krever ny behandling,
avgjøres av Lov og Disiplinærutvalget. Om så er, legges saken frem for ny
behandling på Forbundstinget. Under alle omstendigheter kan en person som er
dømt etter pkt. b, etter 10 år fra Tinget ila straffen, kreve at Tinget behandler om
tapet av retten til forbundsverv fremdeles skal gjelder.
2. Anmeldelser til lov og disiplinærutvalget.
Anmeldelser kan bare inngis av Forbundsstyret, styret i NBFs klubber, eller etter vedtak i
Forbundstinget.
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§ 14. Hederstegn – orden – æresmedlemskap
Rett til innstilling, forslag og tildeling; se §8 Forbundstinget pkt. 5 og §11
Forbundsstyret pkt. 7 og 8.
1. Hederstegn
a. Hederstegn er forbundets merke i sølv. Kan deles ut til personer i og utenfor NBFs
organisasjon. Skal gis til personer som i et spesielt forhold eller over en kortere tid har
utført handlinger som fremmer brukshundsporten eller hundesaken generelt. Kan
også tildeles klubber eller andre organisasjonsledd.
b. NBFs orden ”brukshunden”
c.

Brukshundorden er Forbundets merke i sølv med ekekrans. Kan deles ut til personer i
og utenfor NBFs organisasjon som gjennom flere år har utmerket seg til fordel for
brukshundsporten nasjonalt og internasjonalt, på det sportslige eller administrative
plan.

2. 3. Æresmedlemskap
Dette er Forbundets høyeste utmerkelse, og gis til personer som i en årrekke har utmerket
seg på en særdeles fremragende måte for brukshundsporten nasjonalt eller internasjonalt.
Kan også tildeles aktive utøvere som gjennom sine sportslige prestasjoner i flere år har
utmerket seg som et forbilde for andre utøvere. Som æresmedlem kan vanligvis bare
utnevnes personer som tidligere har mottatt Forbundets orden. En person kan utnevnes om
Forbundet mener dette kan ha særdeles stor betydning for hundesportens fremtid.
Sammen med æresmedlemskapet tildeles Forbundets merke i gull med ekekrans og anheng i
de nasjonale farger. Det deles også ut et miniatyrmerke i gull med ekekrans.

§ 15. Lovendringer
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Forbundsting
når forslaget er fremmet i samsvar med frister og bestemmelser, og når minst to
tredeler av de tilstedeværende stemmeberettigede representanter er enige i slike
endringer.

§ 16. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Norsk Brukshundsports Forbund, kan bare fattes når forslag
om dette er fremmet forskriftsmessig for ordinært Forbundsting, og med minst tre
fjerdedels flertall blant de stemmeberettigede fremmøtte representanter. Endelig
avgjørelse om oppløsning, skal seks måneder senere behandles på ekstraordinært Ting, og
krever da simpelt flertall. Dette tinget skal videre med simpelt flertall bestemme hvordan
Forbundets aktiva skal anvendes, og fortrinnsvis da til formål som gagner hundesporten.
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