Sletta Hundeklubb

Vedtekter, visjoner og ordensregler
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1 Innledende bestemmelser
1.1 Organisasjon og virkeområde
Sletta Hundeklubb er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.
Klubben er en uavhengig medlemsklubb. Medlemmer i Sletta Hundeklubb forplikter
seg til å følge norske lover om dyrehold.
Sletta Hundeklubb er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer
916 944 845.
Klubben er en åpen, lokal klubb og har sitt virkeområde i Porsgrunn.
Klubben er organisert med undergrupper, f.eks. agilitygruppen. Det er opp til klubben
gjennom Styret å definere hvilke undergrupper som er formålstjenlig til enhver tid.
Sletta Hundeklubb skal arbeide med klubbens interesser i overensstemmelse med
Årsmøtets beslutninger og Styrets retningslinjer.

1.2 Formål
Sletta Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser, samt
å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. Sletta Hundeklubb skal også arbeide for etisk/lovlig hundehold.

1.3 Definisjoner
Klubbens organer:
•

Årsmøtet

•

Ekstraordinært Årsmøte

•

Styret

•

Valgkomite

•

Klubbens undergrupper

2 Visjoner for Sletta Hundeklubb
Visjoner for Sletta Hundeklubb er:
•

Trivsel – Vi framsnakker hverandre og legger til rette for gode opplevelser i
parken, for både medlemmer og hunder.

•

Inkluderende – Vi er imøtekommende og bidrar til et godt miljø hvor både
hunder og mennesker blir sett.

•

Trygghet – Mennesker og hunder skal føle seg trygge i samvær med andre.
Det skal være sikkerhet i forhold til de fysiske omgivelsene.
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3 Medlemskap og krav til dette
3.1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben
og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben.
Klubben kan ekskludere personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Alle ekskluderinger forberedes av Styret og avgjøres av Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte. Styret kan suspendere et medlem frem til saken avgjøres.

3.2 Æresmedlemskap og gullmerke
Styret kan foreslå for Årsmøtet å utnevne æresmedlemmer blant medlemmer som i
særlig grad har markert seg i forhold klubbens virke. Forslag til æresmedlem sendes
gjennom Styret. Oppnår forslaget 2/3 flertall i Styret, skal saken behandles på førstkommende Årsmøte. Tildeling av æresmedlemskap krever ¾ flertall. Det voteres
uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til Klubben.
Styret kan med 2/3 flertall påskjønne personer som har ytet spesielt stor innsats i
forhold til klubbens virke og/eller formål. Disse tildeles klubbens gullmerke.

3.3 Medlemskontingent
Alle skal betale en kontingent og være fylt 18 år for å være medlem. Styret kan etter
skjønn fravike krav om kontingent fra enkeltpersoner. Kontingentens størrelse skal
fastsettes av klubbens Årsmøte hvert år. Se også 4.2, Møte- og stemmerett.
Frist for innbetaling er 31. januar inneværende år for eksisterende medlemmer eller
på det tidspunkt ett nytt medlem melder seg inn.
Vedtak om endring av kontingentens størrelse vil tre i kraft året etter Årsmøtet er
gjennomført.

3.4 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte Sletta Hundeklubb sin virksomhet samt å følge
norske lover om hundehold med tilhørende bestemmelser. Medlemmene er forpliktet
til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik
de er fastsatt av Sletta Hundeklubb.

3.5 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Skriftlig utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbeta-

ling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Vedtak om eksklusjon, forberedt av styret og godkjent av Årsmø-

tet/Ekstraordinært Årsmøte.
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4 Organisasjon
4.1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av
mars måned. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av vedtektsendringer som krever 2/3 flertall og beslutning om oppløsning av klubben som krever ¾ flertall. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming hvis et medlem ber om det.
Årsmøtet skal godkjenne årsberetning, regnskap/budsjett og velge styre som skal
bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlem har ikke stemmerett med unntak når han/hun er stedfortreder. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

4.2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for det år Årsmøtet gjelder,
samt det året Årsmøtet avholdes i, har møterett og stemmerett på Årsmøtet. Et familiemedlemskap gir en stemme.
•

Eksempel: Det avholdes Generalforsamling i 2020 for året 2019. Møte- og stemmerett gjelder dersom det er betalt medlemskap for 2019 og dette også er betalt i 2020 innen fristen
31.januar 2020.

4.3 Innkalling
Årsmøtets dato skal gjøres kjent for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært Årsmøte med minst 4 ukers frist. Innkallingen
kan sendes medlemmer pr post, e-post, eller publiseres på klubbens nettsider/Facebook-side.
Med innkallingen skal følge:
• Dagsorden
• Årsberetning
• Regnskap med revisors beretning
• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 6 uker før møtedato
for Årsmøtet.
•

Budsjett for neste år

•

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 6 uker før møtedato for Årsmøtet.
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4.4 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtets oppgaver er:
•

Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden.

•

Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.

•

Behandle årsberetning

•

Godkjenne regnskap med revisors beretning

•

Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.
Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

•

Vedta instruks for grupper som oppnevnes av Årsmøtet.

•

Godkjenne budsjett og kontingent for neste år

•

Velge:
▪

Leder for 1 år, leder kan kun sitte 2 år sammenhengende

▪

Nestleder for 2 år

▪

Kasserer for 2 år

▪

Sekretær for 2 år

▪

2 styremedlemmer for 1 år

▪

2 varamedlemmer for 1 år

▪

Revisor for 2 år.

▪

Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år.

Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Ved valg
kan det kun stemmes over de kandidatene som er stilt opp av valgkomiteen. Kandidatene stilles opp i en prioritert rekkefølge som blir valgkomiteens innstilling til Årsmøtet.
Oppretter Årsmøtet ved vedtaksendring nye grupper/tillitsverv eller det ikke foreligger
kandidater til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til
nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på
fastsatt måte.

4.5 Ekstraordinært Årsmøte
Ekstraordinært Årsmøte avholdes hvis Årsmøtet, styret eller minst 25 % av medlemmer ber om det.
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Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

5 Styret
5.1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom Årsmøtene.

5.2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever
det. Det skal føres referat fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene i Sletta hundeklubb
Styrets oppgaver er:
▪ lede klubben mellom Årsmøtene
▪ avholde Årsmøte
▪ drive klubben i samsvar med klubbens formål
▪ gjennomføre beslutninger truffet av Årsmøtet
▪ oppnevne komiteer/grupper/undergrupper og representanter for klubben og
utarbeide retningslinjer for særkomiteer
▪ koordinere sine aktiviteter
▪ velge/oppnevne medlemmer til underutvalg/-grupper
▪ sørge for at det til enhver tid foreligger oppdaterte ordensregler for Sletta
Hundeklubb.

6 Årsmøtets verv/komiteer
6.1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv
som skal besettes. Det er utarbeidet en veileder for valgkomiteen.

6.2 Revisor
Årsmøtet velger revisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til Årsmøtet.
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Revisor bør være en person med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel, men
trenger nødvendigvis ikke ha formell revisorutdanning.

7 Ordensregler
Ordensregler fastsettes av Styret. Årsmøtet kan foreslå endringer, men ordensreglene administreres til daglig av Styret. Styret har fullmakt til å fortløpende revidere ordensregler med mindre Årsmøtet vedtar noe annet.

Ordensregler for Sletta Hundeklubb
1. Hunden skal være frisk og fri for smittsomme sykdommer ved bruk av parken.
2. Eier må følge nøye med på hunden sin til enhver tid. Den skal aldri forlates
alene i parken.
3. Bruk av hundeparken foregår på eget ansvar. Sletta hundeklubb har ikke
ansvar for eventuelle skader hunder eventuelt påfører seg selv eller andre
hunder eller mennesker. Hundeeier er ansvarlig for all skade hunden forårsaker, jmf. Hundelovens §27.
4. Tisper som har løpetid har ikke adgang under løpetiden og i en uke etter
løpetid. Dette på grunn av fare for rivalisering mellom hannhundene.
5. I hundeparken tillates ikke ulovlige hunder, hunder som er farlige for mennesker, hunder som blindt angriper andre hunder eller har en historie der
de gjentatte ganger har angrepet. Hunder som trakasserer andre hunder
kan bortvises. Småkrangling/knuffing anses som normalt. I tvilstilfeller skal
munnkurv brukes. Sletta hundeklubb forbeholder seg retten til å vise
hund/eier vekk fra parken om vi ser behov for det.
6. Det er ikke tillatt med godbiter, mat til hunder og mennesker, leker eller
pinnekasting da dette kan skape konflikter/vokting hundene imellom. Unntak er om du er alene med din(e) hund(er).
Bruk av godbiter og leker som belønning ifm trening på treningsbanen
(Bane 3) tillates.
Ingenting skal ligge igjen i parken etter slike aktiviteter.
7. I parken er det forbudt å bruke utstyr som er ulovlig, f.eks. strømhalsbånd.
8. Seletøy bør tas av hunden før den skal i parken. Hundene kan sette seg
fast i hverandres seletøy og bli skadet. Tettsittende halsbånd er å foretrekke da dette gjør det enklere å holde hunden ved behov.
9. Plukk alltid opp etter egen hund.
10. Barn under 18 år skal kun bruke parken sammen med en voksen.
11. Sørg for at portene til hundeparken er forsvarlig lukket til enhver tid
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Styret i Sletta hundeklubb

Disse vedtektene er oppdatert etter godkjenning på Ekstraordinært Årsmøte, 5. november 2019.
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