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Forslag til Lovendring § 8 pkt. 13.b & § 9 pkt.5
Gjeldende lovers § 8 pkt. 13.b lyder;
1. Valg 1 år:
Velge med funksjonstid på 1 år:
a. Lov og disiplinærutvalg bestående av tre personer og to vararepresentanter.
Valgkomite bestående av leder og tre medlemmer

Forbundsstyret foreslår at bestemmelsen endres slik:
1. Valg 1 år:
Velge med funksjonstid på 1 år:
a. Lov og disiplinærutvalg bestående av tre personer og to vararepresentanter.
b. Valgkomite bestående av leder og fire medlemmer, hvorav leder av
Forbundsstyret inngår som en av de fire medlemmene.

Gjeldende lovers § 9 pkt. 5 lyder;
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.

Forbundsstyret foreslår at bestemmelsen endres slik:
5.Ingen kan ha mer enn et styreverv samtidig, og medlemmer i følgende utvalg eller komiteer
kan ikke ha sete i Forbundsstyret: Lov og disiplinærutvalget.

Begrunnelse:
Skal et styre fungere effektivt er man avhengig av at medlemmene evner å samarbeide og at
styret «spriker» for mye med tanke på målsetningene for arbeidet. Ved at NBF’s leder sitter
som en av medlemmene i valgkomiteen sikrer man at vedkommende har en mulighet til å
sette sammen et forslag til styremedlemmer vedkommende tror man kan fungere med.
Endelig valg gjøres på Forbundstinget.
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Forslag til Lovendring § 5 pkt. 2.e & § 11
Gjeldende lovers § 5 pkt. 2, e lyder;
e. Leder for styreoppnevnte utvalg/komiteer om styret har innarbeidet dette i
instruks for utvalget/komiteen.

Forbundsstyret foreslår at bestemmelsen endres slik:
e. Leder/representant for styreoppnevnte representanter/utvalg/komiteer om
styret har innarbeidet dette i instruks for representanten/utvalget/komiteen.

Gjeldende lovers § 11 lyder;
§ 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.
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.
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Forbundsstyret foreslår at bestemmelsen endres slik:
§ 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. Oppnevne NBF’s representant til NKK’s Sportshundkomitee.
6. Etter søknad oppta nye medlemsklubber.
7. 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.
8. 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.
9. Behandle forslag på orden og hederstegn etter forslag fra styrets medlemmer,
eller styret i tilsluttede klubber. Styrevedtak om slike tildelinger krever
enstemmig styrevedtak.
10. Ta ut deltagere til internasjonale konkurranser/stevner samt la seg
representere i internasjonale møter, komiteer og forbund for brukshundsport.
11. Forberede Forbundsting og sende ut nødvendige papirer til fastsatte frister i
henhold til denne lov, eller etter vedtak i forbundstinget.
12. I Forbundets navn, igangsette inntektsgivende virksomhet som skal fremgå av
Forbundets regnskap.
13. Det skal føres protokoll over styremøtene. Utdrag av protokollen samt
saksliste skal gjøres tilgjengelig for klubbene, materialforvalter, utvalg,
regnskapsfører og valgkomité.
14. Kopi av fullstendig protokoll skal sendes styremedlemmene i god tid før neste
styremøte.
15. 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.
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Begrunnelse:
Da et forbundsstyre er avhengig av å jobbe godt mot NBF’s representant i NKK’s
Sportshundkomitee og bør kjenne til de enkelte kandidaters egnethet på landsbasis foreslår vi
at denne representanten oppnevnes av styret. Denne lovendringen sikrer dette.

Styret NBF

