
Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund 
Vedtatt 13. mai 1965. Revidert 25. november 1966, 12. mai 1984, 1. mai 1988, 11. mai 1991, 

11. mai 1996, 17. juni 2000, 15. juni 2002, 10. juni 2005 og 13. Juni 2009. 

 

Kapittel 1 – Navn og formål 

§ 1 Navn og art 

Forbundets navn er Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) og er et forbund av 

selvstendige rase- og distriktsklubber som arbeider med stående fuglehunder. 

 

§ 2 Tilknytning 

Følgende samarbeidsavtaler er gjeldende: 

-Praktiseringsavtale mellom Norsk Kennel Klub og Fuglehundklubbenes Forbund 

-Avtale om Jakthunddivisjon innen NKK organisasjon 

-Intensjonsavtale mellom NJFF og FKF vedr. aversjonsdressur av hunder. 

 

§ 3 Stemmeveg til NKK: 

Alle FKF`s medlemsklubber har sin stemmelinje via FKF, slik at FKF som forbund 

stemmer for alle sine medlemsklubber i NKK`s Representantskap (RS). Innstilling til 

saker i NKK RS behandles demokratisk i FKF. 

FKFs representant(er) i NKK RS stemmer i henhold til det mandat som blir gitt av 

FKFs Representantskap. 

 

§ 4 Formål 

FKFs formål er å støtte medlemsklubbenes interesser overfor Norsk Kennel Klub og i 

alle andre sammenhenger der felles opptreden anses nyttig, samt iverksette nødvendige 

tiltak i tråd med dette, herunder spesielt: 

- Bedre betingelsene for og adgangen til bruk av fuglehund til jakt 

- Høyne hundenes prestasjoner og jaktkulturen gjennom fuglehundprøver 

og kursvirksomhet 

- Bidra til et samfunnsmessig ansvarlig hundehold 

- Fastlegge premissene for prøvesportens videre utvikling for stående 

fuglehunder 

- Fastlegge terminlister for fuglehundprøver 

- I samarbeid med Norsk Kennel Klub fastlegge terminlister for 

utstillinger 

- Utarbeide og revidere regelverket for fuglehundprøver 

- Utdanne og autorisere prøvedommere, og følge opp dommernes arbeid 

gjennom kursvirksomhet, praktiseringsregler og evt. disiplinærtiltak. 

Sørge for at dommerstanden er oppdatert og at dommere som ikke 

lenger er aktive blir avautorisert. 

- Veilede medlemsklubbene i forhandlinger med grunneiere og andre 

vedrørende terrenger for prøver og andre arrangementer 

- Deltagelse i den offentlige debatt samt i lov- og regelforberedende 

arbeid som vedrører bruk av stående fuglehund 

- Veilede klubbene lokalt i saker der hundeloven og dens praktisering 

lokalt er eller kan danne urimelige eller unødige hindringer for aktivitet 

med stående fuglehunder 

- Bistå medlemsklubbene i praktiske spørsmål 
 

- Arbeide etter en til enhver tid oppdatert tilslutningsavtale mellom FKF 



og Norsk Kennel Klub. 

 

 

§ 5 Virksomhet 

FKF skal arbeide i nær kontakt med medlemsklubbene og forelegge alle vesentlige 

saker for dem. Rutinemessige arbeidsoppgaver skal forankres i en årlig arbeidsplan. 

Denne planen må gjenspeile raseklubbenes selvstendige ansvar for egne raser og 

distriktsklubbenes ansvar for lokale arrangement vedr. bruk av stående fuglehund. 

FKF skal holde klubbene løpende orientert om sitt arbeide. 

 

§ 6 Raseforvaltning 

Den enkelte raseklubb som er medlem av FKF har eneansvar for og suverenitet i 

forvaltningen av sin rase. 

 

Kapittel 2 – Medlemskap 

 

§ 7 Medlemskap: 

Som medlem kan opptas rase- og distriktsklubber som arbeider med og for stående 

fuglehunder og som i sin formålsparagraf stadfester at de vil arbeide for jakthundsak, 

fuglehundsport og ansvarsbevisst hundehold. Klubber som kan være medlem er kun 

klubber som har tilslutningsavtale med NKK eller inngår i organisasjon som har 

tilknytningsavtale med NKK. 

Søknad om medlemskap avgjøres av FKFs representantskap etter at medlemsklubber 

som arbeider i tilstøtende distrikter eller medlemsklubber som arbeider med andre 

raser av stående fuglehunder har gitt sin uttalelse. For å bli opptatt som medlem kreves 

minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer i representantskapet. 

Stryking av medlemskap kan foretas av representantskapet. Da kreves ¾ flertall av de 

avgitte stemmer. 

 

§ 8 Medlemskontingent 

Medlemskontingenten fastsettes av representantskapet etter forslag fra styret. 

 

§ 9 Æresmedlemskap 

Forbundets høyeste utmerkelse, Gullmerket, tildeles ut fra statutter gitt av styret. 

 

Kapittel 3 – Organisasjon 

 

§ 10 Forbundets organer 

1. Representantskapet 

2. Ordinært representantskapsmøte 

3. Ekstraordinært representantskapsmøte 

4. Styret 

5. Valgkomité 

6. Faste utvalg 

 

§ 11 Representantskap 

Representantskapet er FKFs høyeste myndighet. Det består av 1- en - representant fra 

hver medlemsklubb. Hver klubb oppnevner sin representant og vararepresentant som 

begge innkalles til møtene i representantskapet. Medlem av FKFs styre kan også være 

klubbrepresentant eller vararepresentant 



 

Til å lede møtene i representantskapet velges en ordstyrer. Ordstyreren deltar ikke i 

debattene, og kan heller ikke representere noen medlemsklubb ved representantskapets 

avstemninger. 

 

Representantskapet velger FKFs styre. Styret består av leder, fire styremedlemmer og 

to varamedlemmer. Styrets leder og de to varamedlemmene velges hvert år. Øvrige 

styremedlemmer velges for to år slik at to av dem er på valg hvert år. Om nødvendig 

må man gjennom loddtrekning sørge for at dette blir løst. 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemsklubbenes 

samlede stemmetall er representert direkte eller ved fullmakt til annen representant 

eller til styret. 

 

§ 12 Ordinært representantskapsmøte 

Ordinært representantsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni og innkalles av 

styret med minst 1 måneds skriftlig varsel til medlemsklubbene. 

Representantskapet behandler: 

- Styrets årsberetning 

- Revidert regnskap og balanserapport 

- Kontingentfastsettelse 

- Styrets handlingsplan for kommende periode 

- Budsjett 

- Valg av 

Leder for to år 

To styremedlemmer for to år 

To varamedlemmer for ett år 

Valgkomité 

Revisor 

- Forelagte saker 

Saker under dette punkt skal være sendt styret skriftlig innen 

utgangen av februar. Bare saker som er fremmet innen denne 

frist og som er nevnt i innkallingen kan behandles av 

representantskapet. Endringsforslag til rettidig fremlagte saker 

kan likevel fremsettes og behandles. 

 

§ 13 Ekstraordinært representantskapsmøte 

Ekstraordinært representantskapsmøte innkalles av styret når dette finner det 

nødvendig eller når minst halvparten av medlemsklubbene forlanger det. 

Innkalling skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel til klubbene. Dagsorden oppgis i 

innkallingen, og bare saker oppført på dagsorden kan behandles. 

 

§ 14 Styret 

FKFs daglige arbeid ledes av styret. Styret oppnevner de utvalg og engasjerer de 

medarbeidere det finner nødvendig for å gjennomføre FKFs arbeide på en effektiv 

måte. 

Styremøter avholdes etter behov. Varamedlemmer holdes løpende orientert om styrets 

arbeid bl.a. gjennom møteinnkallinger og referater. De innkalles vanligvis bare ved 

forfall eller når styret finner det hensiktsmessig. 

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Hvert styremedlem 

har 1 stemme. I tilfelle stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. 



 

§ 15 Valgkomité 

Valgkomitéen velges av representantskapet og består av 3 medlemmer som velges for 

2 år, dog slik at den sist avgåtte leder automatisk blir medlem i 2 år. Både 

raseklubbene og distriktsklubbene skal være representert i valgkomitéen. 

Hvis ingen medlemmer står for tur til å tre ut ved lederskifte foretar det nye styret 

loddtrekning om hvem som skal vike plassen. 

Ingen kan sammenhengende være medlem av valgkomitéen lenger enn 4 år. 

Valgkomitéen konstituerer seg selv. 

 

Styret skal overfor representantskapet fremme forslag til medlemmer av valgkomitéen. 

Valgkomitéen fremmer forslag til øvrige valg. Medlemsklubbene kan komme med 

forslag til kandidater til alle verv i forbundet. Forslag skal være valgkomitéen i hende 

innen utgangen av februar. Samtlige forslag skal sammen med valgkomitéens 

innstilling bekjentgjøres i innkallingen til representantskapet. 

 

§ 16 Faste fagutvalg innen FKF: 

Det skal til enhver tid være ett fagutvalg for dommerutdanning og dommeroppfølging. 

Likeså et fagutvalg for rasesaker som behandler alle rasesaker som er av felles art for 

raseklubbene. Disse utvalg rapporterer til styret som har ansvar for at utvalgene 

fungerer og arbeider etter sine arbeidsrutiner og prosedyrer. 

Dommerutvalget består av fire medlemmer og velges av styret for 2 år av gangen, 

hvorav ett medlem velges som leder og en er styrets representant i utvalget. 

Medlemmer kan reoppnevnes, men ikke mer enn to ganger 

Raseutvalget består av de til enhver tid sittende ledere for de enkelte raseklubber. 

Raseutvalget oppnevner selv sin leder. 

 

Kapittel 4 – Revisor 

 

§ 17 Revisor 

Representantskapet velger revisor som reviderer regnskapene og avgir beretning til 

representantskapet. 

Revisor bør være en person med kunnskaper om og erfaring i regnskapsførsel, og med 

kjennskap til forbundets virksomhet. 

 

Kapittel 5 – Diverse bestemmelser 

 

§ 18 Vedtektsendring 

Endring i vedtektene vedtas i ordinært eller ekstraordinært representantskapsmøte. 

Forslag til endring i vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer for å bli 

vedtatt. 

Ved endring i vedtektenes §4 og §9 vedrørende raseansvar og suverenitet har bare 

raseklubbene stemmerett. 

 

§ 19 Stemmerettsregler i representantskapet 

I representantskapet har medlemsklubbene 1 – én – stemme for hver påbegynte 100 

kontingentbetalende medlemmer pr. 31. desember foregående år. Man kan være 

medlem av flere tilsluttede klubber og teller da tilsvarende antall ganger. 

Det kan stemmes ved fullmakt. Fullmaktene skal godkjennes på forhånd. 

Når ikke annet er bestemt avgjøres sakene i representantskapet ved simpelt flertall. 



Unntatt herfra er valg, hvor en kandidat må ha oppnådd minst 50% av de avlagte 

stemmer for å bli valgt. 
 

Ved stemmelikhet henvises saken til ny avstemming. Er det fortsatt stemmelikhet 

avgjøres saken ved loddtrekning. 

 

Klubber som ikke har betalt sin kontingent til FKF innen utgangen av februar har ikke 

rett til å utøve sine rettigheter i representantskapet. Medlemsklubb som ikke betaler sin 

kontingent til FKF innen kalenderårets utgang vil bli foreslått strøket ved første 

ordinære representantskapsmøte etter kontingentåret. (se for øvrig § 3). 

I saker som angår felles interesse i raseforvaltning, avlsrelaterte spørsmål, 

championatregler samt avlsrestriksjoner og krav, har bare raseklubbenes representanter 

stemmerett. 

 

 

§ 20 Oppløsning 

Beslutning om oppløsning av FKF må vedtas i ordinært representantskapsmøte med 

minst ¾ av de avgitte stemmer. Beslutningen må stadfestes av et ekstraordinært 

representantskapsmøte avholdt minst 14 dager etter det ordinære 

representantskapsmøtet hvor oppløsningen ble vedtatt. Også i dette møtet kreves ¾ 

flertall for at oppløsning skal være endelig vedtatt. 

 

Ved oppløsning tilfaller FKFs midler medlemsklubbene i forhold til medlemstall pr. 

31. desember foregående år, dog kan fordeling av midlene tidligst skje 5 – fem – år 

etter oppløsningsvedtaket. 

 

Skulle forbundet i mellomtiden bli rekonstruert med tilsvarende formål skal midlene 

tilfalle det nye forbundet. For evt. gaver, premier og lignende vedtar 

representantskapet særlige bestemmelser om disponering innen oppløsning trer i kraft, 

og disse gjenstander går ikke inn under de midler som blir satt til side for fem år. 

 

 

************************ 

 

 

 

 

 

 


