
 

Lov	for	Norsk	Lundehund	klubb,	
Avdeling	Trøndelag.	

 
Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 5.mars 2023 

 
§	1. Navn 
 Avdeling Trøndelag av Norsk Lundehund klubb, forkortet til NLK avd. TRL. 

 
§	2. Tilknytning 

NLK avd.TRL er en avdeling av Norsk Lundehund klubb under region 
Trøndelag av Norsk Kennel klub. 

 
§	3. Avdelingens	formål er å arbeide for de formål som er nevnt i § 3 i lover for 

Norsk Lundehund klubb, og da spesielt i region Trøndelag. 
 
§	4. Medlemskap. Medlem i avd. Trøndelag er enhver som er medlem i NLK og er 

bosatt i Trøndelag. Bare avdelingens medlemmer som har betalt skyldig kontingent 
og er bosatt i avdelingens område, kan delta med stemmerett og være valgbare ved 
avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger, samt alle lundehundeiere har 
adgang til årsmøtet og avdelingens øvrige arrangement, dog uten stemmerett. 

 
§	5. Kontingent 

Kontingent for lokalavdelingen følger kontingenten for Norsk Lundehund klubb og 
betales inn til Norsk Kennel klub. 

 
§	6. Avdelingens	organer 

 
a. Årsmøtet. 
b. Ekstraordinært årsmøte. 
c. Styret. 
d. Valgkomite. 
e. Revisor. 

 
§	7. Årsmøtet 

Årsmøtet holdes hvert år innen 1.mai og varsles av styret minst 4 uker før fastlagt 
dato. Saker må være styret i hende innen 31.desember foregående år. Styret innkaller 
til årsmøtet 2 uker før fastlagt dato. Stemme- og talerett i årsmøtet har alle medlemmer 
av NLK som oppfyller kravene i § 4. Medlemmer i andre avdelinger av NLK har 
møte- og talerett. Saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet, må være 
styret i hende innen 31.desember foregående år. Møtets vedtak gjøres med simpelt 
flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

 
Årsmøtet skal behandle: 

 
1. Valg av ordstyrer og referent. 
2. Årsberetning og regnskap. 
3. Valg av: 

a. Leder for 2 år. 
b. 4 styremedlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 2 år. 
c. Revisor og vararevisor for 2 år. 
d. Valgkomite for 2 år 



 

	

§	8.	 Ekstraordinært	årsmøte. 
Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret, minst 10 % av medlemmene eller styret i 
NLK forlanger det. Møtet må holdes innen 8 uker etter at forlangende er fremsatt. 
Innkalling må skje minst 14 dager før møtet, og nødvendige saksdokumenter må følge 
med innkallingen. Møtet velger ordstyrer og referent. Alle vedtak gjøres med simpelt 
flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. 

 
§	9. Styret. 

Styret består av leder, nestleder, sekretær og kasserer, samt 2 varamedlemmer. NLKs 
lokale kontaktpersoner kan delta på styremøtene med talerett. 

 
Styret skal: 

 
1. Velge nestleder, sekretær og kasserer. 
2. Gjennomføre vedtak gjort i avdelingens årsmøte og i årsmøte og styre i NLK, og 

ellers lede avdelingens virksomhet mellom årsmøtene. 
3. Arbeide for at avdelingens medlemmer kan møtes og ellers fremme aktiviteter for 

lundehund i avdelingens område. 
Referat fra styremøtene skal sendes NLK. 

4. Holde kontakt med og samarbeide med NKK’s region Trøndelag og lokale 
klubber og andre klubbers avdelinger i regionen. 

5. Utarbeide og legge frem for årsmøtet årsmelding og revidert regnskap, og etter 
årsmøtet sende disse til NLK sammen med referatet fra årsmøtet. 

6. Legge frem for årsmøtet forslag til aktivitetsplan for det kommende år. 
 
§	10.	 Endring	eller	oppløsning	av	avdelingen.	

Endring eller oppløsning av avdeling Trøndelag besluttes av årsmøtet i 
lokalavdelingen med ¾ oppslutning. Ved oppløsning tilfaller avdelingens oppsparte 
midler Norsk Lundehund klubb. 


