
 
  
  
 

LOVER 
FOR 

NORSK KENNEL KLUB 
Hundeeiernes organisasjon 

 
Vedtatt av Representantskapet 30. april 2005, 

gjeldende fra 01.01.07.
 
KAPITTEL 1 
- NAVN, DEFINISJON OG FORMÅL 
 
§ 1 NAVN OG DEFINISJON 

Norsk Kennel Klub (NKK), stiftet 24. januar 1898, er en landsomfattende organisasjon 
for hundeeiere og andre hundeinteresserte.  NKK har sete og verneting i Oslo. 

 
§ 2 FORMÅL 
 1 NKK har til formål å: 

a være den ledende organisasjon for det organiserte hundehold i Norge, 
b arbeide for riktig behandling av hunder og å påse at aktiviteter med hund 

blir drevet i verdige former, 
c bidra til å fremme utviklingen av de enkelte hunderaser, av fysisk og psy-

kisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede 
hunder, 

d legge muligheter og forhold tilrette for aktiviteter med hund innenfor et 
samfunnsmessig ansvarlig hundehold, 

e ivareta medlemmenes kynologiske interesser innenfor gjeldende lov- og 
regelverk, 

f være sentralt talerør og høringsinnstans overfor myndigheter, allmenn-
heten, media m.v vedrørende hundehold i Norge. 

g være ledende organisasjon for tilsluttede klubber og forbund, 
h drive opplysningsvirksomhet og samfunnsnyttig arbeid av kynologisk art. 

2 Formålet søkes oppnådd ved at NKKs organer setter i verk tiltak som antas å 
gagne formålet best mulig. Herunder kan NKK inngå avtaler med andre klubber, 
forbund, organisasjoner, institusjoner og myndigheter om nasjonalt- og inter-
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nasjonalt samarbeid. Retningslinjene i slike avtaler forplikter alle NKKs ledd og 
medlemmer. 
Avtaler eller tiltak av prinsipiell art som berører tilsluttede klubber, forbund, region 
eller deres medlemmer, skal sendes de berørte organisasjonsledd til høring. 

 
§ 3 OPPBYGGING 

1 NKK bygger på individuelt medlemskap. NKK er organisert i raseforbund, 
raseklubber, geografisk lokaliserte (lokale) klubber og Norsk Kennel Klub Ung-
dom (NKKU). 

2 Medlemmer i den enkelte klubb er forpliktet til å overholde egen klubbs lover og 
gjennom klubbens tilknytningsavtale, NKKs lover. 

 
 
KAPITTEL 2 
- MEDLEMMER 
 
§ 4  Medlem i NKK er alle som er medlem i en eller flere av de tilknyttede klubber. 

Inn- og utmelding må skje skriftlig og sendes enten via den aktuelle klubb eller direkte 
til NKK sentralt. 

 
§ 5 KONTINGENT 

1 Alle medlemmer i NKKs medlemsklubber betaler en grunnkontingent til NKK 
sentralt. Ved medlemskap i flere klubber betales grunnkontingenten 1 – en – 
gang. Grunnkontingentens størrelse fastsettes av NKKs Representantskap. 

2 Medlem betaler også kontingent til den enkelte klubb. Denne kontingentens 
størrelse fastsettes av den enkelte klubb. 

3 Grunnkontingent, samt den enkelte klubbs egen kontingent kreves inn sentralt og 
den enkelte klubbs andel overføres fortløpende fra NKK. 

4 Ved innmelding etter 1/9 hvert år betales ½ grunnkontingent for resten av året 
samme år. 

5 Grunnkontingent og kontingent til den enkelte medlemsklubb følger kalender-
året. 

6 Grunnkontingent til NKK for medlemmer av NKKU er til enhver tid lik halv-
parten av ordinær grunnkontingenten til NKK.  

7  Husstandsmedlemskap (samme bostedsadresse som hovedmedlem) betaler ikke 
grunnkontingent til NKK. Husstandskontingentens størrelse fastsettes av den 
enkelte klubb selv. 

 
§ 6  OPPHØR AV MEDLEMSKAP 
 1 Medlemskap i en av NKKs klubber opphører ved: 
  a utmeldelse, 

b strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 
og/eller den enkelte klubbs egen kontingent, 

c vedtak om strykning av medlemskap i tilknyttet klubb besluttet av den 
aktuelle klubbs styre, 

d vedtak om strykning av medlemskap i tilknyttet klubb besluttet av NKKs 
Disiplinærkomite, 

e vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap 
opphører da i alle NKKs tilknyttede klubber. 
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KAPITTEL 3 
- ORGANER 
 
§ 7 NKKs ORGANISASJONSPLAN 
 NKK er bygget opp med følgende organer: 
 1 NKKs regioner, 
  som består av: 
   a Regionens årsmøte (ordinært/ekstraordinært), 
  b Regionens styre, 
  c Regionens utvalg og komiteer. 
  Regionen velger representanter for regionen til NKKs Representantskap. 

Den enkelte klubb i alle regioner er selvstendige juridiske enheter og ansvarlig 
for sin egen drift og at klubben drives i henhold til NKKs lovverk. 

 2 NKKs raseklubber og forbund 
a Den enkelte direkte tilknyttede klubb/forbund velger sine representanter 

til NKKs Representantskap (se § 14). 
b Den enkelte direkte tilknyttede klubb/forbund er selvstendige juridiske 

enheter og ansvarlig for sin egen drift og har sitt eget, av NKK, godkjente 
lovverkt og drives i henhold til dette. 

 3 NKKU 
a NKKU er en selvstendig organisasjon med representasjon og stemme-

rett i NKKs organer som andre klubber med tilknytningsavtale. 
b NKKs Ungdomsorganisasjon velger sine representanter til NKKs Repre-

sentantskap (se § 14) på sitt årsmøte. 
c NKKU er selv ansvarlig for sin egen drift, har sitt eget av NKK-god-

kjente lovverk og drives i henhold til dette. 
 4 Representantskapet (RS), 
  som består av: 
   a RS (ordinært/ekstraordinært RS-møte), 
  b RS' ordfører/viseordfører, 
  c RS’ utøvende komiteer: 
  d Valgkomiteen (VK), 
  e Kontrollkomiteen (KK), 
  f Disiplinærkomiteen (DK). 
  g Appellutvalget. 

5 Hovedstyret (HS), 
  klubbens ledelse består av: 

  a HS, 
  b HS' utvalg og komiteer, 
   c NKKs administrasjon; HS' utøvende organ. 
 6 NKKs revisor (statsautorisert) 

 
Til sete i RS og til tillitsverv innen hele NKK kan ikke velges eller oppnevnes person 
som er dømt for dyremishandling etter "Lov om dyrevern" (dyrevernloven). 

 
 
KAPITTEL 4 
- NKKs REGIONER 
 
§ 8 REGION 

1 En Region er et geografisk bestemt områder, som til sammen er landsdekkende. 
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2 Geografisk lokaliserte (lokale) hundeklubber i området og etablerte avdelinger/ 
grupper av raseklubber/forbund utgjør NKK-regionen. For å ansees som etablert 
må avdeling/gruppe avvikle eget årsmøte. 

 
§ 9 ÅRSMØTE I REGION 

1 Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. mars og innkalles av Regionstyre 
med minst 14 dagers varsel. 

2 Årsmøtet består av valgte delegater fra hver av regionens medlemsklubber. 
3 Hver klubb kan møte med minimum 1 til 3 delegater ut fra det antall medlemmer 

de representerer. Regionstyret fastsetter antall delegater pr klubb og meddeler 
dette innen 1. november. 

4 Den enkelte delegat har 1 – en – stemme. 
Unntak: Ved valg av representanter til NKKs RS stemmer den enkelte 

klubb lik sitt medlemstall pr 31/12 året før og med klubbens 
stemmetall likt fordelt på hver delegat som møter for klubben (se 
og § 11 siste ledd). 

5 I innkallelsen oppgis de saker som skal behandles på årsmøtet. Bare saker og for-
slag som er fremmet i riktig tid behandles på årsmøtet – benkeforslag kan ikke 
behandles. 

6 Saker og forslag til årsmøtet må være Regionstyre i hende senest 15. januar. 
7 Forslag til valg skal sendes Valgkomiteen og være denne i hende senest 15. 

januar. Valgkomiteens forslag skal være Regionstyret i hende senest 22. 
januar. 

8  Forslagsrett (saker og valg) til NKK-regions årsmøte har den enkelte klubb i 
Regionen via sitt styre og på valgregions VK. 

 9 Årsmøtet velger ordstyrer. 
10  Vedtak treffes ved simpel flertallsbeslutning - ved stemmelikhet er leders 

stemme avgjørende. 
11 Stemmerett på Regionårsmøte har kun representanter fra Regionens klubber. 

 12 Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte av representant. 
13 Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag på konkurrerende kandidater, kan 

skriftlig avstemming ikke kreves. 
 
§ 10 ÅRSMØTETS OPPGAVER 
 1 Regions årsmøtets oppgaver er å 

a behandle Regionstyrets årsberetning og årsregnskap med revisjonserklæ-
ring, 

b behandle saker og forslag angående regionen. 
 2 Valg 
 Etter innstilling fra VK og innkomne forslag fra forslagsberettigede (§ 11.4) 

velger Regionårsmøtet: 
a Leder for 2 år. 
b Nestleder for 2 år. 
c 5 styremedlemmer for 2 år. 
d Styret velges slik at Leder og Nestleder er på valg forskjellige år. 
e Styremedlemmer velges slik at 3, respektive 2, styremedlemmer er på 

valg hvert år. 
f Valgkomite på 3 medlemmer for 2 år og varamedlem for 1 år. 
g Revisor og vararevisor for 1 år. 
h Regionsrepresentanter til NKKs RS med 1 pr påbegynte 1.000 medlem-

skap i henhold til medlemstallet i regionens geografiske (lokale) hunde-
klubber pr 31/12 året før og et antall vararepresentanter tilsvarende 
maksimum halvparten av antall representanter, dog minimum én. 
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i Ved sammensetting av styret og Valgkomite bør lokale klubber sikres 
flertall. 

Til NKKs RS kan kun medlem av lokal hundeklubb innen Regionen velges. 
  
 Ved valg av representanter til NKKs RS fra regionen har kun delegater fra de 

geografiske (lokale) orienterte klubbene stemmerett. (Delegat fra avd/gruppe av 
raseklubb/forbund har ikke stemmerett.) 

 
§ 11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I REGION 

1  Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller minst 10 % av delegatene til 
årsmøtet, eventuelt om NKKs RS eller HS forlanger det. 

2 Møtet avholdes innen 8 uker og innkalles av Regionsstyre med minst 14 
dagers varsel. Nødvendige saksdokumenter sendes ut senest 14 dager før 
møtet. Bare saker som er oppgitt i innkallelsen kan behandles. 

3 Ekstraordinært årsmøte velger møteleder. 
4 Vedtak treffes ved simpel flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet er leders 

stemme avgjørende.  
5 Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte av representantene. 
6 Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag på konkurrerende kandidater, kan 

skriftlig avstemming ikke kreves. 
  
§ 12 STYRET I REGIONEN 
 1 Regionstyrets oppgaver er å: 

a lede regionens virksomhet mellom årsmøtene, 
b utarbeide og fremlegge for årsmøtet styrets årsberetning og regnskap med 

revisjonserklæring, 
c holde årsmøte i Regionen, 
d gjennomføre beslutninger truffet av RS, HS og Regions årsmøte, 
e fremme mulighetene for aktiviteter med hund i Regionens område, 
f holde kontakt med lokale institusjoner og myndigheter i spørsmål som 

angår NKKs interesser i distriktet, 
g søke å øke aktiviteten blant lokale klubber, foreninger og raseklubbers 

lokalgrupper innenfor Regionens virkeområde med fokus på etablering 
av felles aktiviteter mellom flere klubber, 

h stimulere til kursvirksomhet og avholde kurs. 
2 Regionstyre er beslutningsdyktig når Leder eller Nestleder og minst 3 av styrets 

medlemmer er til stede. 
3 Etter hvert styremøte skal styret straks sende kopi av styreprotokollen til NKK. 
4 Etter årsmøte i Region skal styre straks sende Regionens årsberetning, årsregn-

skap og referat fra årsmøtet til NKK. 
 
§ 13 OPPRETTELSE, ENDRING ELLER OPPLØSNING AV REGION 
 Opprettelse, endring eller oppløsning av geografisk område av region besluttes av 

NKKs HS. 
 
  
KAPITTEL 5 
 
§ 14 NKKs RASEKLUBBER OG FORBUND 

1 Raseklubber og forbund er direkte tilsluttet NKK med egen tilslutningsavtale. 
Disse benevnes direkte tilsluttede (DT). 

2 DT møter med egne oppnevnte representanter i NKKs RS og har der stemmerett 
lik sitt medlemstall pr 31/12 foregående år. 
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3 DT er selvstendige juridiske enheter og er ansvarlige for sin egen interne drift, 
organisering og overholdelse av tilslutningsavtalen. DT har ansvar for at virksom-
het og lover i eventuelle klubber/ grupper/avdelinger ikke er i strid med tilslut-
ningsavtalen eller NKKs lover. DT har ansvar for forvaltningen av sin(e) rase(r) 
og aktivitet, unntatt er dog disiplinære saker og saker som angår hundesaken 
generelt. Dette reguleres nærmere i tilslutningsavtalen. 

 
 
KAPITTEL 6 
 
§ 15 NORSK KENNEL KLUBs UNGDOM (NKKU) 

1 NKKU er direkte tilsluttet NKK med egen tilslutningsavtale. Ungdom fra fylte 
10 år og frem til fylte 25 år kan melde seg inn i NKKU. 

2 NKKU møter med egne oppnevnte representanter i NKKs RS og har der 
stemmerett lik sitt medlemstall pr 31/12 foregående år. 

3 NKKU er selv ansvarlige for sin egen interne drift og organisering og 
overholdelse av tilslutningsavtalen.  

4 NKKU har ansvar for at virksomhet og lover i eventuelle grupper/avdelinger ikke 
er i strid med tilslutningsavtalen eller NKKs lover. 

 
 
KAPITTEL 7 
- REPRESENTANTSKAPET 
 
§ 16 SAMMENSETTING 
 1 Representantskapet (RS) er NKKs øverste beslutningsorgan. 

2 RS består av: 
a NKK-regionenes representanter, 1 for hvert påbegynt 1.000-talls med-

lemskap i regionen pr 31. desember foregående år. Regionens stemmetall 
fordeles likt på regionens representanter 

b Direkte tilknyttet klubb/forbunds representanter, 1 pluss 1 pr påbegynt 
2500 talls medlemskap. Den enkelte DT klubb/forbunds stemmetall 
fordeles likt på samme DTs representanter 

3 NKK-region og direkte tilknyttede raseklubber og forbund må senest 3 uker før 
møte i RS ha meddelt NKK navn på representanter og vararepresentanter. 

 I tillegg møter: 
a HS' medlemmer med nødvendig assistanse fra NKKs administrasjon - 

uten stemmerett. 
b NKKs revisor, som representanter fra Valgkomiteen (VK), Kontroll-

komiteen (KK), Disiplinærkomiteen (DK) og Appellutvalget har adgang 
til å møte i RS, uten stemmerett. 

  c RS kan i tillegg akseptere tilstedeværelse av andre etter behov/ønske. 
 
§ 17 REPRESENTANTSKAPSMØTE 

1 Ordinært RS-møte holdes hvert år innen 30. april på sted og til tid som 
fastsettes av HS og innkalles av RS' Ordfører. 

2 Ekstraordinært RS-møte holdes når HS eller minst halvparten av represen-
tantene forlanger det. Møtet holdes innen 8 uker. 

3 Innkallelse med nødvendige saksdokumenter til RS-møtet sendes av RS' 
Ordfører med minst 5 ukers varsel til tilsluttede klubber, forbund og regioner 
og med minst 2 ukers varsel til de valgte representanter. 

4  Representant som ikke møter kan overlate innkallelsen til vararepresentant. 
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5 Forslag og saker som skal behandles i ordinært RS-møte må være HS i hende 
senest 1. mars. 

6 Forslag til valg skal sendes til Valgkomiteen og være denne i hende senest 1. 
mars. 

7 Forslagsrett til RS har tilknyttede klubber, Regionstyret og RS-representanter, 
samt til valg, RS’ VK. 

8 Kun saker og forslag som er oppgitt i innkallelsen kan behandles av RS. 
9 Endringsforslag til rettidig fremlagte saker og forslag kan allikevel fremsettes 

direkte i RS-møtet. Dette gjelder ikke valg. 
10 Møter i RS ledes av Ordføreren, eller i dennes fravær av Viseordføreren – 

eventuelt av en av RS' valgte Setteordfører. 
 
§ 18 STEMMERETT I REPRESENTANTSKAPSMØTER 
 1 Bare valgte representanter til RS har stemmerett. 

2 Fraværende representant, hvis oppnevnte vararepresentant ikke møter, kan over-
late sine stemmer til annen møtende representant. Ingen kan overta stemmer fra 
flere enn 1 fraværende representant. 

3 Vedtak om lovendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer i RS. Når ikke 
annet er fastsatt i vedtaket, trer lovendring i kraft straks. 

4  Andre voteringer i RS avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er Ord-
førerens, eller i dennes fravær Viseordførerens, stemme avgjørende. 

 5 Forslag om oppløsning av NKK behandles etter reglene i § 26. 
6 Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag på konkurrerende kandidater, kan 

skriftlig avstemming ikke kreves. 
7 Den enkelte representant har samme antall stemmer som det medlemstall ved-

kommende representerer. (Samlet medlemstall i den Region, klubb eller forbund 
representanten kommer fra fordeles likt på Regionen/klubben/forbundets repre-
sentanter.) 

 
§ 19 REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER 
 1 RS' oppgaver er å behandle: 

a  godkjennelse av representanten eller gitt fullmakt, 
b konstituering av møtet, 
c oppnevne tellekorps, 
d oppnevne representanter til å undertegne protokollen fra møtet, 
e HS' årsberetning og KKs erklæring, 
f HS' årsregnskap og revisors beretning, 
g HS' forslag til grunnkontingent, 
h HS' budsjett, 
i forslag til lovendringer, 
j forslag, handlingsplaner og saker som forelegges av HS, herunder opp-

rettelse av, endring i - eventuelt oppløsning - av NKK-region, 
k forslag og saker som forelegges av Regionstyre eller tilknyttet klubb/ 

forbund, eller av representant av RS, 
l rapport fra DK. 

  2 Valg:  
 Etter innstilling fra VK og innkomne forslag fra forslagsberettigede (se § 

17, punkt 7) velger RS: 
a RS’ Ordfører og Viseordfører for 2 år. 

  Ordfører og Viseordfører må være oppnevnte representanter til RS. 
b HS' Leder for 2 år. 
c HS' Nestleder og øvrige 7 medlemmer av HS for 2 år. 
d VK på 3 medlemmer og 1 varamedlem for 2 år. 
e KK på 3 medlemmer og 1 varamedlem for 2 år. 
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f DK med Leder, Nestleder og øvrige 3 medlemmer for 2 år. 
g Appellutvalgets 5 medlemmer. Ved valg av Appellutvalg har den enkelte 

RS- representant en – 1 - stemme. 
h Revisor, som skal være statsautorisert. 

  HS velges slik at Leder og Nestleder er på valg forskjellige år. 
Styremedlemmer velges slik at 4, respektive 3, styremedlemmer er på valg hvert 
år. 

 3 Medlem av HS er ikke samtidig valgbar som medlem av noen av RS-komiteene. 
4 Oppretter RS ved lovendring nye organer i NKK, kan RS i samme møte velge 

tillitspersoner til de nyopprettede verv - om nødvendig uten at forslag på kandi-
dater har vært fremmet på fastsatt vanlig måte. 

 
 
KAPITTEL 7 
- REPRESENTANTSKAPETS KOMITEER 
 
§ 20 VALGKOMITEEN (VK) 
 1 VKs oppgave er å forelegge for Ordinært RS-møte forslag til: 

a kandidater til alle verv som det etter NKKs lover eller vedtak i RS til-
ligger RS å velge, 

b revisor. 
 2 RS vedtar instruks for VK. 
 
§ 21 KONTROLLKOMITEEN (KK) 

1 KKs oppgave er på vegne av RS å føre løpende kontroll med NKKs virksomhet. 
2 KK kan avgi uttalelse til RS v/Ordføreren når komiteen finner det ønskelig. 

Ordføreren skal da straks underrette HS. 
3 KK skal avgi erklæring til RS før HS' årsberetning og årsregnskap blir behandlet 

på RS-møtet.  
 4 RS vedtar instruks for KK. 
 
§ 22 DISIPLINÆRKOMITEEN (DK)   

1 DKs oppgave er å vurdere, behandle og avgjøre disiplinærsaker med evt vedtak 
om disiplinære reaksjoner. 
Med disiplinære reaksjoner menes tap av rett til å: 
a være medlem i en (eller alle) av NKKs medlemsklubber, 
b deltakelse på aktivitet organisert av en av NKKs medlemsklubber, 
c registrere valper i NKKs register, 
d inneha kennelnavn. 
Alle disiplinære reaksjoner kan vedtas for alltid eller med angitt periode og DK 
står fritt i å velge hvilken reaksjon (eller flere) som benyttes. 

2 DK behandler saker som blir forelagt komiteen av: 
a HS, 
b tilknyttet klubb/forbund når klubben/forbundet vurderer en sak så 

alvorlig at strengere reaksjon enn det klubben/forbundet kan gi bør 
vurderes og at vedkommende er reagert på i henhold til klubbens/for-
bundets mandat, 

c medlem av tilknyttet klubb/forbund ved påklaging av henleggelse av reist 
sak fra samme person i samme klubb/forbund. Ved slik klage avgjør DKs 
leder og nestleder i felleskap om saken skal tas opp til behandling av DK. 

 3 DK kan i særlige tilfelle selv ta opp disiplinærsaker til behandling.  
4 Disiplinærsak kan reises mot medlem av tilknyttet klubb/forbund på grunn av 

brudd på NKKs lover, regler eller bestemmelser Dette når medlem ansees å 
handle i strid med NKKs formål eller interesser eller med skjellig grunn kan 
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ansees å skade eller motarbeide klubbene, deres virke eller omdømme eller skade 
eller motarbeide hundesaken. 

5 Kravene til korrekt opptreden og lojal holdning settes særlig høyt når det gjelder 
tillitsvalgte på alle plan og nivåer og NKKs autoriserte dommere. 

6 Vedtak om disiplinær reaksjon truffet av DK, kan av vedkommende påankes 
innen 2 uker etter at beslutningen etterviselig er blitt meddelt skriftlig. 

7 Ankeinstans er Appellutvalget, som treffer endelig avgjørelse i saken. Anke gir 
DKs vedtak oppsettende virkning. 

 8 Vedtak fattet av DK forplikter alle NKKs tilknyttede klubber. 
 9 RS vedtar instruks for DK. 
 
§ 23 APPELLUTVALGET 

1 Appellutvalget består av 5 medlemmer og behandler klager på vedtak om 
disiplinære reaksjoner fattet av: 
a Disiplinærkomiteen, 
b NKK-tilknyttet klubb eller forbund. 

2. Appellutvalget avgjørelse er endelig i saken. Apellutvalgets avgjørelser kan 
offentliggjøres i anonymisert form. 

 3 Vedtak fattet av Appellutvalget forplikter alle NKKs medlemsklubber. 
 4 RS vedtar instruks for Appellutvalget. 
 
 
KAPITTEL 8 
- HOVEDSTYRET 
 
§ 24 HOVEDSTYRETS SAMMENSETTING 

1 HS leder NKKs virksomhet, drift og aktiviteter etter klubbens lover og hoved-
linjer trukket opp av RS. 

2 HS består av Leder, Nestleder og 7 øvrige styremedlemmer, og er beslutnings-
dyktig når Leder eller Nestleder og minst 4 av de øvrige styremedlemmer deltar. 

 
§ 25 HOVEDSTYRETS OPPGAVER 
 1 HS' oppgaver er å: 
  a drive strategisk ledelse av NKK. 
  b lede NKK mellom møtene i RS, 

c avgjøre søknad om opptak av nye klubber eller forbund, eventuelt bringe 
dette til opphør, 

d fastsette det beløp som skal stilles til disposisjon for den enkelte NKK-
Region, 

  e fastsette regler, bestemmelser og instrukser, 
  f autorisere og avautorisere dommere for utstillinger og prøver m.v, 
  g oppnevne utvalg og komiteer for særlige saker eller saksområder, 
  h beramme NKKs utstillinger, prøver og andre arrangementer, 

i avgjøre søknader om avholdelse av tilknyttede klubbers og forbunds ut-
stillinger og prøver innenfor gjeldende tilknytningsavtale, 

j bevilge innenfor budsjetterte rammer bidrag til NKK-Region, tilknyttede 
klubber og forbund eller enkeltpersoner for løsning av spesielle opp-
gaver, 

  k forelegge saker for DK, 
  l ansette NKKs Administrerende Direktør, 

m treffe beslutning i saker som ikke etter lovene eller vedtak i RS tilligger 
RS eller RS-komiteene. 

 2 Medlem av HS kan ikke møte som RS-representant. 
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 3 Det skal føres vedtaksprotokoll fra HS' møter. Vedtak bør kort begrunnes. 
 

4 HS bør delegere beslutningsmyndighet til HS-oppnevnte komiteer/utvalg eller til 
raseklubb/forbund i størst mulig grad. Viktige prinsipielle vedtak i generelle 
hundesaker tilligger HS.. 

5  HS er ansvarlig overfor og rapporterer til RS.  
6  Avtaler eller tiltak av prinsipiell art som berører tilsluttede klubber, forbund, 

region eller deres medlemmer, skal sendes de berørte organisasjonsledd til 
høring. 

 
 
§ 26 NKKs ADMINISTRASJON 

Administrasjonen er HS' utøvende organ og er gitt mandat og myndighet i henhold til 
fullmakter. 

 
§ 27 OPPLØSNING AV NKK 
 1 Forslag om oppløsning av NKK skal behandles som følger: 

Forslaget behandles i RS-møte. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall av 
samtlige stemmer i RS. Saken utstår deretter til neste RS-møte, tidligst etter 1 år, 
og fornyet vedtak om oppløsning krever igjen 3/4 flertall av samtlige stemmer i 
RS. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. 

2 Anvendelse av NKKs midler etter endelig beslutning om oppløsning, vedtas av 
RS med simpelt flertall på siste RS-møte. 
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