
FOR 

FROSTISEN BRUKSHUNDFORENING 

Ar 2012, den 13. mai, klokken 19.00, ble det avholdt stiftelsesmote i Frostisen 

Brukshundforenir~g i Dronningensgate 48 i Narvik kommune. 

1. TI1 STEDE SOM STIFTERE. 

Som stiftere motte: 

1. Kine Therese Andreassen, Beisfjordveien 125,8514 NARVIK 

2. Frank Hansser~, Neset 12, 8522 BEISFJORD 

3. Anders L. Navjord, Beisfjordveien 125, 8514 NARVIK 

4. aistein Birkelund, Bakkesia 8, 8514 ELVEGARD 

5. Ulf Erik Torgersen, Bjorkveien 16,8517 NARVIK 

6. Monica Stiberg, Stibergveien 15,8523 ELVEGARD 

11. M~TEINNKALLING OG M~TELEDELSE. 

lngen hadde innsigelser ti1 innkallingen ti1 motet eller sakslisten. 

Som moteledere og ordstyrer ble valgt : Anders L. Navjord 

Tila undertegne protokollen ble valgt Kine T. Andreassen og Oistein Birkelund 

111. ORlENTERlNG O M  STATUS OG DET ARBEIUET SOM HAR VLERT GJORT PR. 

STIFTELSESMBTET. 

Anders L. Navjord redegjorde for prosessen frern ti1 stiftelsesmotet. Det ble videre redegjort 

for de arbeidsoppgaver prosjektgruppen/interimstyret arlsi? som narliggende at styret 

prioriterte i tiden fremover. 

lngen hadde merknader ti1 dette. 

IV. INNSTILLING TIL FORENINGENS VEDTEKTER 

Prosjektgrupper~/interimstyret fremla folgende utkast ti1 vedtekter for Frostisen 

Brukshundforening: 



VEDTEKTER 

FOR 

FROSTISEN BRUKSHUNDFORENING 

91 NAVN 

Foreningens navn er Frostisen Brukshundforening (FBHF). 

92 SETE 

Foreningen skal ha sin adresse og sete pa (8523) Elvegard i Narvik kommune. 

Foreningens formi l  er 2 fremme og legge tii rette for brukshundsport og praktisk arbeid med 

hund. Med brukshundsport menes all hundesport hvis formi l  er 5 avdekke en hunds 

"bruksdugelighet", fysisk og mentalt. Typisk det nordiske brukshundprogram, RIK/IPO og 

lignende. Med praktisk arbeid med hund merles alt praktisk arbeid med hund ti1 

samfunnsnyttige formal. Typisk godkjenningsprogrammet ti1 norske redr~ingshunder samt 

programmet ti1 offerltlige saks- og patruljehunder. Rene aktiviteter som for eksempel 

utstilling og agility faller utenfor forenirlgerls virkeomride. 

Foreningen skal bidra ti1 2 ivareta utvikllngen av psykisk og fysisk sunne hunder, typeriktige, 

funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer. 

Foreningen skal fremme forstielse for og kunnskap om hund hos barn og fremme 

rekruttering ti1 aktivt hundearbeid blant unge. 

Foreningen kan sake samarbeid med andre organisasjoner for ii fremme sitt formiil. 

Foreningen kan ogsi sake medlemskap i andre orgarlisasjoner dersom iirsmatet beslutter 

det med mer enn 2/3 flertall. 

KAPlnEL 2: MEDLEMSKAP 

94 MEDLEMSKAP 

Som hovedmedlem og husstandsmedlem kan opptas enhver uberyktet person, som har vist 

stor interesse for brukshundarbeid. I vurderingen av sakerens irlteresse skal det legges vekt 



p i  om smkeren har kvalifiserende resultater fra brukshundarbeid eller om han/hun p i  annen 

mi te  har vist sin interesse for brukshundarbeid over tid. 

Alle kan bli st@ttemedlemmer. 

Styret kan nekte i oppta som medlem person som med saklig grunn m i  antas 2 kunne vare 

ti1 skade for foreningen. Typisk personer som beviselig har anvendt treningsmetoder i strid 

med lov om dyrevelferd, er ekskludert fra noen hundeklubb eller av andre irsaker m i  antas 

5 kunne vare sarlig negativ for foreningens miljm eller arbeid. 

95 MEDLEMSKONTIGENT OG TRENINGSAVGIFT 

Kontingent og treningsavgift fastsettes av irsmmtet etter forslag fra styret. 

Arsmmtet kan fastsette at plikten ti1 2 betale treningsavgift skal bortfalle for medlemmer som 

har bidratt ti1 foreningen med mer enn et fastsatt antall dugnadstimer. Etter forslag fra 

styret fastsetter irsmmtet narmere regler for opparbeidelse og dokumentasjon av 

dugnadstimer. 

Medlem har ingen rettigheter i foreningen for kontingenten er betalt. Styret kan stryke som 

medlem person som skylder kontingent for mer enn ett i r .  

96 MEDLEMSPLIKTER 

Medlemmene er forpliktet ti1 i fmlge foreningens vedtekter, regler og retningslinjer. Medlem 
forplikter seg ti1 i opptre p i  en slik mi te  a t  foreningens formal og anseelse fremmes. 
Medlemskontirtgenten skal vare foreningen i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt 
skyldig kontingent, eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold ti1 foreningen i 
riktig tid, kan ikke piberope seg rettigheter i foreningen. 

97 OPPHBR AV MEDLEMSKAP 

Medlemskap i foreningen opphmrer ved; 

a) utmeldelse 

b) strykning besluttet av foreningens styre p i  grunn av rnanglende kontingentbetaling 

og/ eller annen uregulert gjeld ti1 foreningen 

c) vedtak om eksklusjon av medlernskap besluttet av foreningens styre 

98 DISIPLINERE REAKSJONER 

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensning av NKKs disiplinarkomite kan ikke opptas 

som medlem i foreningen. 

Foreningens styre kan gi advarsel, anmode om i uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke 

et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. Styret plikter % pise a t  eventuell 

behandling av slike saker skjer p i  en forsvarlig m5te. Herunder at vedkommer~de gis rimelig 

3 



forhdndsvarsel far en slik sak tas ti1 behandling, gis adgang ti1 5 uttale seg, a t  det ikke tar 

utenforliggende hensyn sarnt a t  beslutningen er skriftlig og er saklig begrunnet. 

Strykr~ing av medlemskap krever % flertall av et fulltallig styre. 

99 ERESMEDLEMSKAP OG PASKJ~~NNELSER 

Styret kan pa irsmatet foresl5 sarlig fortjente medlemmer som foreningens 

aeresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Eresmedlemmer 

betaler ikke kontingent ti1 foreningen. 

Styret kan pdskjanne personer som har ytet foreningen eller brukshundarbeidet spesielt 

store tjenester i en enkeltsak eller p5 et enkeltfelt. 

KAPITTEL 3: ORGANISASJON 

910 KLUBBENS ORGANER 

Klubben har falgende organer: 

a)  Arsmatet 

b) Ekstraordinaert drsmate 

c) Styre 

d) Revisor 

e) Valgkomite 

Arsmatet er foreningens averste organ. 

Ordinaert drsmate skal avholdes hvert dr inner1 den 1. april og innkalles av styret med minst 3 

ukers varsel. Matedato skal dog gjares kjent for foreningens medlemmer med minst 6 ukers 

varsel, slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkornne saker/forslag kan medtas i 

den formelle innkalllngen. Tidsfristene kan av irsmatet vedtas ler~gre, men ikke kortere. 

Med inn kallingen skal falge: 

0 Dagsorden 

0 Undertegnet drsberetning 

0 Undertegnet revisors beretning 

0 Forslag ti1 kandidater ti1 valgene. Forslag ti1 kandidater md vaere valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest 5 uker far matedato. 

0 Forslag eller saker som medlemmer eller styret ansker fremmet. 

0 Forslag fra medlemmene md vaere styret i hende/poststemplet senest 4 uker far 

matedato. 



Styrets og foreningens leder velges ved sarskilt valg for 2 dr. Styremedlemmene velges for 2 

dr om gangen og vararepresentanter for 1 i r  om gangen. 2 styremedlemmer trer ut hvert dr, 

forste gang ved loddtrekning. Styret konstit uerer seg selv. 

Kun de i dagsorder~er~ oppgitte saker eller forslag kan behandles under drsmetet. Forslag og 

saker fremmet under motet skal ikke behandles. 

Arsmotets avgjmrelser treffes i utgangspunktet ved simpelt flertall, med mindre annet 

fremkommer av foreningens lover. 

Mote og sternmeregler for Arsmmtet er regulert i 5 13 nedenfor. 

Ekstraordinaert Brsmote avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. 

Dersom det fremmes krav fra medlemmene om ekstraordinaert drsmate skal det inngis 

styret skriftlig. Kravet skal vare datert og undertegnet, samt inneholde en angivelse av 

hvilken sak eller saker sorn kreves behandlet og eventuelle forslag ti1 beslutning. 

Motet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker sorn skal 

behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. 

Mote og stemmeregler for ekstraordinaere 5rsmoter er de samrne sorn ved ordinare 

drsmoter, jf. 5 13 nedenfor. 

Mote- og stemmerett ti1 Arsmotet har alle hovedmedlemmer og husstandmedlemmer sorn 

har betalt kontingent for det dr irsmotet avholdes. 

Det kan i utgangspunktet kun stemmes ved personlig fremmote. E t  medlem har imidlertid 

mulighet ti1 d la seg representere ved fullmakt under Arsmatet. Fullmakten md vare skriftlig, 

datert, angi hvilket drsmote fullmakten omfatter, konkret angi det medlem sorn skal opptre 

sorn fullmektig, fullmaktsgivers fulle navn og undertegning. Fullmakten b ~ r  ogsd angi 

eventuelle begrensninger i fullmektigens rett. Fullmakten md for i kur~r~e anvendes 

fremlegges for foreningens leder senest ved nedtegningen av fremmotte ti1 drsmotet. Det er 

ikke anledning ti1 d gi eller opptre i kraft av fullmakter sorn gjelder mer enn ett drsmote. 

Alle avstemninger og valg skal vare skriftlige dersom en - 1 - av drsm@tedeltagerr~e krever 

det. 

Medlemmer kan gyldig inngi blanke stemmer under drsmgtet. Blanke stemmer skal telle 

sorn en del av opptellingsgrunnlaget, men skal verken telle for eller mot den beslutning det 

stemmes over. 



Det ordinme irsmmtet behandler: 

Godkjenrling av innkallingen ti1 irsmmtet 

Valg av mmteleder, referent og 2 medlemmer ti1 i undertegne protokollen, eventuelt 

tellekorps. 

Styrets grsberetning. 

Regnskap med revisors beretning 

Budsjett for neste i r  

Planer for drift og aktivitet neste i r .  

Valg av revisor og vararevisor. 

Fastsettelse av eventuelt honorar ti1 revisor. 

Valg av valgkomite, med vararepresentanter. 

Andre saker som star oppfmrt p i  dagorden. 

Ekstraordinaere irsmmter behandler: 

a) Godkjenning av innkallingen. 

b) Valg av moteleder, referent og 2 medlemmer ti1 2 undertegne protokollen, eventuelt 

tellekorps. 

c) De saker som er angitt i innkallingen, jf. 5 12. 

815 TILLITSVERV 

Personer som er straffet etter lov om dyrevelferd av den 19. juni 2009 nr. 97 5 37, lov som 

mi t te  tre i stedet for denne eller arldre straffebestemmelser av relevans for tilliten ti1 

utmvelsen av verv i en hundeklubb, kan ikke velges ti1 tillitsverv i foreningen. 

516 STYRET 

16.1 Klubbens styre skal best2 av 4-8 personer og vararepresentanter som alle velges av 

Arsmgtet. 

Styrets sam~nerlsetning skal minimum vaere angitt i fmlgende roller: 

1. Styrets leder/foreningens leder. 

2. Styrets nestleder/nestleder for foreningen. 

3. Styrerepresentanter for hver aktivitetsgruppe i foreningen. 

4. Kasserer/sekretaer. 

Etter innstilling fra styret og valgkomiteen tilligger det for mvrig drsmmtet d pAse at styret er 

sammensatt pa en hensiktsmessig mdte. 



16.2 Styret skal: 

Lede foreningen mellom irsmmtene 

Pise a t  foreningens ~konomiske anliggender forvaltes p i  en forsvarlig mi te  og at det 

fgres regnskap i samsvar med gjeldende regr~skapslovgivning. 

Avholde 5rsmgter, ordinzere som ekstraordinzere 

Drive klubben i samsvar med form5lsparagrafen 

Gjennomfmre beslutninger truffet av arsm~tet 

Oppnevne komiteer, representanter for foreningen, nettansvarlig og everltuell 

reda ktgr. 

Utarbeide retr~ingslinjer for klubbens medlemmer, komiteer, nettansvarlig og 

eventuell redaktgr. 

Sgke 3 koordinere sine aktiviteter med andre og organisasjoner. 

16.3 Styreleder og ett styrernedlem tegner foreningen utad. lngen utbetalinger fra 

klubbens konto skal skje fgr styreleder har attestert p i  faktura eller p i  annen mi te  har 

godkjent utbetalingen. 

16.4 Styret er beslutningsdyktig n i r  leder eller nestleder og minst 2 andre 

styremedlemmer er ti1 stede. Styret treffer sine avgjgrelser ved simpelt flertall, med mindre 

annet fremkommer av foreningens lover. Ved stemmelikhet skal styrelederens stemme vare 

avgjgrende. 

16.5 Styret sammenkalles n i r  fungerende leder bestemmer det eller n i r  2 

styremedlemmer krever det. Det skal fgres protokoll fra mgtene, som skal godkjennes ved 

styremedlemmenes pitegning senest neste ordinare styremflte. 

917 VALGKOMITE 

Valgkomiteen bestir av 2 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velger leder 

innen sin midte. Valgkomiteen tar imot forslag og skal selv fremme forslag ti1 kandidater. 

KAPI'ITEL 4: REVISOR 

918 REVISOR 

Arsmgtet velger hvert i r  revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 

beretning ti1 i rsm~te t .  Bide revisor og vararevisor bar vare registrerte revisorer, eller vare 

personer med kunnskap og erfaring fra regnskapsfflrsel. 



KAPllTEL 5: DIVERSE BESTEMMELSER 

919 VEDTEKTSENDRING 

Vedtektsendring kan kun skje p i  det ordir~aere irsmgtet og mi  vedtas med kvalifisert flertall 

p i  minst 2/3. 

For i oppl~se forer~ingen kreves det et kvalifisert flertall p i  minst 3/4 p i  ordinaert irsmgte. 

Beslutningen m i  stadfestes p i  ekstraordinaert irsmgte med minst 3/4 flertall. 

Ved opplgsning skal kan irsmgtet med minst 3/4 flertall tildele foreningens netto aktiva ti1 

lokale formi l  som fremmer allmenn aktivitet med hur~d. Dersom irsmgtet ikke treffer slik 

beslutning skal foreningens netto aktiva tilfalle Skjomen IL. 

21.1 Med medlem forstis enhver fysisk person som har betalt medlemskontirlgent og 

hvor medlemskapet ikke har o p p h ~ r t  p i  noen av de i 5 7 angitte miter.  

21.2 Der hvor det i naervaerende vedtekter angis at en beslutning kar~ treffes ved simpelt 

flertall skal forstis at beslutningen anses truffet i samsvar med det forslag eller 

alternativ som har f i t t  flest antall stemmer. 

21.3 Der hvor det i naervaerende vedtekter angis at en beslutning m i  treffes ved kvalifisert 

flertall k e d  minst 3/4 eller 2/3 skal forstis at beslutningen for i vare gyldig m i  ha 

f i t t  tilslutning fra henholdsvis minst 3/4 eller 2/3 av de stemmeberettigede. 

Blanke stemmer kan ikke regnes som tilslutning ti1 det forslag eller alternativ som 

krever kvalifisert flertall. 



V. ST1 FTELSE 

Foreningen ble deretter stiftet i samsvar med interirnsstyrets forslag ti1 vedtekter. 

VI. TEGNING AV MEDLEMSKAP. 

Fdgende ble tegnet som medlemmer; 

Vaarin Andrea Navjord, Beisfjordveien 125,8514 NARVIK (SM) 

Vilde Kristin Navjord, Roald Amundsens vei 16,8517 NARVIK (SM) 

Katrine Raupp Hansen, Postboks 680,8508 NARVIK (HSM) 

Kine Therese Andreassen, Beisfjorveien 125,8514 NARVIK (HSM) 

Monica Stiberg, Stibergveien, 8523 ELVEGARD (HIM) 

Frank Hanssen, Neset 12,8522 BEISFJORD (HIM) 

Ulf Eirik Torgersen, Bj~rkveien 16, 8517 NARVIK (HM) 

mistein Birkelund, Bakkesia 8,8523 ELVEGARD (HM) 

Anders L. Navjord, Beisfjordveien 125,8514 NARVIK (HM) 

Trond Stiberg, Stibergveien, 8523 ELVEGARD (HSM) 

Line Vestnes, 8517 NARVI K (HIM) 

lnge Mari Nergard, Stibergveien, 8523 ELVEGARD (SM) 

Rikke Nilssen, Neset 12,8522 BEISFJORD (SM) 

Line Thomassen, Neset 12,8522 BEISFJORD (SM) 

Anita Torgersen, Bj~rkveien 12,8517 NARVIK (SM) 

Armand Hansen, Bakkesia 8,8523 ELVEGARD (SM) 

Karin Birkelund, Bakkesia 8, 8523 ELVEGARD (HIM) 

Martine Torgersen, Bj~rkveien 12,8517 NARVIK (SM) 

VII. VALGAVSNRE,REVlSOROGVALGKOMTE. 

Som styre ble valgt: 

Leder Frank Hanssen 

Styremedlem, brukshur~d Kine Therese Andreassen 

Styremedlem, IPO/RIK Oistein Birkelund 

Styremedlem, kasserer/sekretaer Monica Stiberg 

Varamedlem 1 

Varamedlem 2 

Katrine Raupp Hansen 

Line Vestnes 

Som revisor ble valgt Ulf Erik Torgersen 

Som vararevisor ble valgt Anders L. Navjord 

Som valgkomite ble valgt Line Vestnes og Katrine Raupp Hansen 



VIII. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTIGENT OG TRENINGSAVGIFT. 

Det ble fastsatt at medlemskontingent for hovedmedlemmer skal vaere p i  NOK 200,-. Hustands- og 

familiemedlemmer betaler halv medlemsavgift. 

Det ble fastsatt at medlemskontingenten for st~ttemedlemmer skal vaere pd NOK loo,-. 

Det ble fastsatt at trer~ingsavgiften for bruk av foreningens lokaliteter og utstyr skal vare pi3 NOK 

250,-. 

Dersorn medlemmet kan dokumentere 8 ha opparbeidet mer enn 20 timer effektivt dugnadsarbeid 

faller plikten ti1 3 svare treningsavgift bort. Som dugnad regnes direkte arbeid knyttet ti1 bane, 

bygninger og utstyr. Arbeid tilknyttet arrangementer, reise ti1 og fra dugnad og lignende regnes ikke 

som dugnad. Opparbeidede timer kan overfores ti1 senere %r. 

IX. CZ)KONOMI, FlNANSlERlNG AV APELLBANE OG UTSTYR M.M. 

Det overlates ti1 styret d presentere en plan for i f i  inn inntekter og hvilke investeringer som bar 

prioriteres. 

Ble d r~ f t e t .  Styret folger saken opp med utarbeidelse av plan m.m. 

I Mer var ikke ti1 behandling. 

NflRVIK, den 13. mai 2012 

& T ~ N S P I ; ~  
Kine Therese Andreassen 


