Sak 1: Inkludering av alle hunder i Longyearbyen i LHK

Forslag til vedtak:
Årsmøtet støtter inkludering av alle hunder i LHK, forutsatt opprettelse av et eget
undermedlemsskap for byhundeeiere. Det forutsettes at byhund-medlemmene ikke får
stemmerett i saker som angår klubbens formål og burleie. Kontingenten byhundmedlemmene betaler skal gå til å dekke festeavgift, strøm og skittcontainer i løpegården de
disponerer. Overskytende kontingent allokeres til undergruppe «byhund» og disponeres av
«byhundene». LHKs vedtekter endres ihht forslag slik at det nye medlemskapet inkluderes
med sine rettigheter, plikter og begrensninger.
Årsmøtet setter som premiss for inkludering at ny løpegård blir bygget.
Det forutsettes at byhundemiljøet godtar den foreslåtte medlemskapsordningen.
Bakgrunn:
Longyearbyen hundeklubbs formål er i følge dagens vedtekter: …å fremme interesse for, og
utvikle trekkhundsporten på Svalbard. Til tross for at LHK kun har vært for trekkhunder /
polarhunder frem til nå, så viser det seg med bakgrunn i veterinærsaken og nye regler om
reise med hund, at det lønner seg å stå sammen i harde tider. Sett fra andre sider er det også
gunstig med en stor medlemsmasse (sosialt sett, aktivitetsnivå og bredde, samt i
søknadssammenhenger).
I dag er det ca. 600hunder på Svalbard:
* 280 er i kommersielle hundegårder
* 150-160 er polarhunder i privat eie
* Resterende antall er «by-hunder»/andre hunderaser.

Hvorfor inkludere «by-hundene»?
For å skape en klubb med større medlemsmasse, flere initiativer, mer engasjement, mer
bredde og kraft og bedre økonomisk kapasitet.
Gjennom en sammenslåing kan vi få til mye bra: felles ormekurer, veterinærinformasjon,
foredrag, klubbkvelder, utbygging, dressur, agility, flere aktiviteter m.m. Samtidig kan vi
skape trygge luftemuligheter for de som ikke har tilgang på større områder der hundene kan
leke fritt, sosialiseres med andre hunder og folk og trenes i f.eks agility. Det vil jo bety at
færre lufter hundene i barnehagene og skolen (med de etterlatenskaper som ofte ligger
igjen der), og kanskje flere legger spaserturen (og bæsjinga) ned mot hundegården, fremfor
rundt sentrum (jfr. alle avisartikler og klager det siste året).
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Hvordan skal det gjøres: LHK inviterer alle hundeeiere til å bli medlem og oppretter et eget
undermedlemskap «byhund», med tilhørende rettigheter og plikter. Disse medlemmene vil
kun få tilgang til den nybygde luftegården, øst for dagens hundegård. De vil kun ha mulighet
til å søke bur om de har polarhunder (blir som å ha en badmintongruppe i Svalbard Turn).
Ting som må avklares før dette gjennomføres i praksis:
LHK må tenke på hvordan dette praktisk kan gjennomføres ifht regler for luftetid, ormekurer,
smittefarer, kostnader m.m. I tillegg må LHK sikre at det blir bygget ny luftegård før det loves
at «byhundene» kan få benytte løpegård.
Viktige momenter:
Dagens vedtekter i LHK må eventuelt gjennomgås fullstendig slik at de ikke bare gjelder
«trekkhunder», men skiller tydelig mellom de to kategoriene der det trengs.
Det er noen viktige momenter som må diskuteres.
Styret foreslår følgende vedtektsendringer knyttet til punkt 4, 6 og 7:

Årsmøtet
Punkt 4.3 Stemmegivning på årsmøtet
Bare enkeltmedlemmer har stemmerett. Familiemedlemmer har kun en stemme.
«Byhund»medlemmer kan kun avgi stemme i saker som omhandler; løpegård, kontingent
for «byhunder», «klubbhus», «Bikkjebu».

Regler for medlemmenes forhold til klubben
Punkt 6.1 Stemmegivning på årsmøtet
Det finnes 4 typer medlemskap:
 Enkeltmedlemskap – enkeltperson som har polare hunder og eier/leier bur i
hundegården.
 Familiemedlemskap - et hovedmedlem med familie tilknyttet sitt navn som
har polare hunder og eier/leier bur i hundegården.
 Støttemedlem– har ikke hunder eller tilgang til bur i hundegården. For å
kunne stå på venteliste for å få bur må man være støttemedlem.
 Undergruppe – byhund – betaler kontingent til LHK og «kjøper» dermed plass
i løpegård, tilgang på klubbhus, verksted og lager, samt mulighet for å leie
Bikkjebu.
Nytt punkt 6.6. «Byhund»-medlemsskap rettigheter og plikter:
 Har tilgang til den nybygde luftegården
 Har rett til å stå på ventelisten for bur i hundegården dersom de har
polarhund.
 Har tilgang til Bikkjebu
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 Har tilgang til lavoen og andre LHK aktiviteter og på samme nivå som
hovedmedlemmer.
 Plikter å stille på 5t dugnad per år
Dette betyr at de ulike kategoriene har følgende «fordeler» med å være i LHK:
Alle medlemskap gir følgende fordeler:
•
•
•
•
•
•
•
•

LHK som høringsinstans i hundesaker/andre saker.
Kan stå på venteliste for tildeling av bur – forutsetter polarhund
Tilgang på Bikkjebu.
Tilgang på klubbens utstyr som leies ut
Tilbud på kjøp av hundefór fra LHKs samarbeidspartnere.
Informasjon om hunder, kjøp/salg av hundeutstyr m.m. på den interne
postlista og klubbes hjemmeside og intranett.
Rabatt hos veterinær?
Prismoderasjon på foredrag/arrangementer/aktiviteter i LHK regi eller der
LHK har forhandlet frem egen pris for sine medlemmer.

Enkeltmedlemmer – byhund:
Har i tillegg tilgang på
•
•
•
•

Luftegård øst
Skittcontainer
Utstyr tilknyttet luftegården (bøtter, skittplukkere, agilityutstyr?)
Tilgang på klubbhus og verksted

Enkeltmedlemmer og familiemedlemmer:
Har i tillegg til alt det overnevnte tilgang på
•
•

Leie av inntil 4 bur i LHK hundegård
Tilgang på fórrom og varmerom

Priser fra 01.01.2014
 Enkeltmedlemskap: 510, Familiemedlemskap: 660, Medlemskap – byhund: 510, Støttemedlem: 210,-
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