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Sak 4: Endring av tekst i § 3-4 i loven for ØFHK 

 
Loven til Østerdal Fuglehundklubb ble vedtatt på årsmøte 8. februar 2019 

Loven ble senere godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) dem 2. mai 2019, med merknad 

om at siste del av § 3-4 siste ledd er uklar i forhold til lovmalen: «også ved valg» strykes eller 

alternativt ta inn en tekst i utsendt materiale dersom en viss mulighet for benkeforslag er ønskelig. 

 

Forutsatt at ØFHK kan bekrefte at § 3-4 vil bli rettet opp i neste årsmøte så er lovendringene 

godkjent. 

Denne lovendringen ble dessverre uteglemt på forrige årsmøte til ØFHK og vi ønsker å rette den opp 

i ekstraordinært årsmøte. 

 

Forslag fra styret: 

 

I dagens lov tekst i siste del av § 3-4 siste ledd står det følgende: 

«Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under årsmøtet, også ved valg.» 

 

Dette endres til: 

«Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under årsmøte. Benkeforslag ved personvalg 

er ikke tillatt. Det kan likevel fremmes benkeforslag når det ikke foreligger kandidater for eksempel 

fordi kandidater har trukket seg, begrenset til to kandidater.» 

 

 

 

§ 3-4 blir da i sin helhet slik: 

 

•  

3-4 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtets oppgaver er å: 
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi 
observatører rett til å være til stede. 

1. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 
protokollen fra møtet. 

2. c) Behandle styrets årsberetning. 
3. d) Godkjenne regnskap med revisors beretning. 
4. e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. 
5. f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
6. g) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år. 
7. h) vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. 
8. I) Velge: 
• Leder for 2 år. 



   

• Nestleder For 2 år 
• Kasserer for 2 år. 
• 5 styremedlemmer for 2 år. 
• 2 varamedlemmer for 1 år. 
• 2 Revisor og vararevisor for 2 år, se § 5-2. 
– Valgkomite som 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. 

Personer som er dømt av norsk domstol eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for 
dyremishandling etter dyremishandlingsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i 
klubben. 

Kun saker på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 

Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under årsmøte. Benkeforslag ved personvalg 
er ikke tillatt. Det kan likevel fremmes benkeforslag når det ikke foreligger kandidater for eksempel 
fordi kandidater har trukket seg, begrenset til to kandidater. 

 

 

 

 

 

Sak 5: Valg 


