
Samarbeidsavtale mellom FKF og klubber/foreninger 

med annen organisatorisk tilknytning.  

 

Dags dato er følgende avtale inngått mellom 

 

Fuglehundklubbenes Forbund (heretter kalt FKF) 

og 

(navn på forening eller klubbs hundegruppe] heretter kalt samarbeidende klubber 

 

1. Avtalen erstatter det medlemskap i FKF som foreningen/klubben hadde før revisjon 

av FKFs lover ble vedtatt av Fuglehundtinget 9/6 2012 og godkjent av NKK 3/12 2012. 

2. Avtalen regulerer de plikter og rettigheter som gjelder for partene etter at 

selvstendig medlemskap i FKF ikke kunne videreføres uten lover som samsvarte med 

FKFs lovmal. De samarbeidende klubber mottar informasjon og er høringspart på lik 

linje med FKFs medlemsklubber. 

3. Denne samarbeidsavtale er NJFF og Tromsø Hundeklubb uvedkommende. Avtale/r 

mellom NJFF og NKK regulerer de prinsipielle forhold som gjelder mellom NKKs 

medlemsklubber og NJFFs lokalforeninger. Denne avtale som FKF inngår med 

samarbeidende klubb kan ikke avvike fra det som til enhver tid er fastsatt sentralt om 

forholdet til NJFF. Innholdet i den sentrale avtale mellom organisasjonene gjelder 

følgelig mellom partene uten at det er behov for å revidere denne 

samarbeidsavtalen. 

4. FKF har selvråderett over forhold som ikke er berørt i den sentrale avtale mellom 

NJFF og NKK, NKKs lovverk eller vedtak på NKK RS.  

5. Denne samarbeidsavtale gir klubben rett til å arrangere utstillinger og prøver på lik 

linje med NKKs egne medlemsklubber. NKKs regelverk, herunder NKKs lover kap. 7 

om disiplinærbestemmelser m.m. gjelder fullt ut for slike arrangementer. 

6. De samarbeidende klubber kan være representert i samordningsutvalgene for 

fuglehundprøver på lik linje med FKFs medlemsklubber. 

7. De samarbeidende klubber skal ha like muligheter som FKFs medlemsklubber til å få 

tildelt CACIT.  

8. De samarbeidende klubber skal ha lik mulighet som FKFs medlemsklubber til å 

arrangere utstillinger med de raser FKFs utstillingsutvalg tildeler utstillingsrett for. 



9. De samarbeidende klubber har møte-, tale- og stemmerett på Fuglehundtinget med 1 

stemme hver. 

10. De samarbeidende klubber kan drive grunnutdanning av dommerkandidater til 

fuglehundprøver etter opplegg godkjent av FKF. 

11. De samarbeidende klubber må respektere avtaler FKF inngår med andre nasjonale 

eller internasjonale foreninger. 

12. De samarbeidende klubber plikter lojalt å støtte opp om FKFs aktivitet og vedtak på 

de områder som er omfattet av samarbeidsavtalen. 

13. Klubber med denne samarbeidsavtale skal betale en årlig avgift til FKF tilsvarende 

den FKFs medlemsklubber betaler til forbundet. 

14. Denne avtale kan sies opp av hver enkelt part med 3 måneders frist og gjelder fra 

årsskiftet. Vedtak om oppsigelse krever 2/3 flertall på Fuglehundtinget. 

 

 

Sted: 

 

Dato: 

 

 

 

Fuglehundklubbenes Forbund   Samarbeidende klubb   

 

 


