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Fartvegen 270
2324 Vang
03.06.2014

FKFs utfyllende informasjon til sak 3.4 på Fuglehundtinget 2014
Etter å ha gjennomgått FKFs utfyllende informasjon til sak 3.4 på Fuglehundtinget 2014 sendt
FKFs medlemsklubber i e-post 02.06.2014, mener vi det er to viktige spørsmål som styret
ikke gir informasjon om.
I FKFs lover § 2-1 Medlemskap beskrives nøyaktig hvordan søknad om medlemskap i FKF
skal behandles. For å bli medlem kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
I henhold til FKFs lover § 2-4 b) kan Fuglehundtinget vedta oppsigelse av medlem dersom det
finner dette ønskelig. Det står ikke om vedtak skal gjøres med simpelt flertall eller med 2/3
flertall. I FKFs lover § 1-1 Organisasjon og virkeområde står det «FKF er medlem i Norsk
Kennel Klub (NKK), og FKF er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser
med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre.» Videre står det i § 1-1:
«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.»
I NKKs lover § 3-4 Representantskapsmøtets oppgaver, punkt f, står det: «Vedta endringer i
lovene for NKK, lovmalene og beslutte oppsigelse av medlemskap for klubb med 2/3
flertall.»
Når FKF legger sine lover så tett opp til NKK ved opptak av nye medlemsklubber, er det
rimelig ved et så dramatisk forslag å si opp medlemskap av flere klubber, at også dette skjer i
samsvar med NKKs lover.

Spørsmål 1:
FKFs lover sier ikke noe om at oppsigelse av medlemskap skal gjøres med simpelt flertall
eller med 2/3 flertall. Hva legger da styret til grunn ved votering av oppsigelse av
medlemskap av klubber nevnt i sak 3.4 på Fuglehundtinget 2014 ?
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Spørsmål 2:
Hvordan kan Fuglehundtinget 2014 gi styret i FKF fullmakt til å ta opp nye fuglehundklubber
som dannes for å erstatte klubber som ekskluderes, når dette ikke er i samsvar med FKFs
lover om medlemskap – jfr § 2-1 ?
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