Sak 6: Vedtektsendring
Det er et behov for presiseringerog forenklinger av enkelte av vedtektene. Styret
foreslår også at antall pålagte dugnadstimer for medlemmer med bur i LHKs hundegård skal
følge antall bur man disponerer. Styret ser også at det vil være nødvendig å etterleve
fakturering av dugnadstimer i større grad enn tidligere.
Styrets forslag:
Endring 1:
6.2.1, siste punkt, i dagens vedtekter slettes:
… Delta i dugnadsarbeid eller utgjøre tilsvarende arbeid på egen hånd (med minimum antall
timer fastsatt av årsmøtet)…
6.2.2 Nytt punkt som erstatter 6.2.1
Medlemmer med bur i LHK hundegård plikter å delta i dugnadsarbeid. Antall timer er fastsatt
av årsmøtet og følger det antall bur det enkelte medlem besitter. Den enkelte er selv pliktig å
oppfylle pålagte dugnadstimer i samråd med styret og å føre oversikt. Fra 2016 er antall
pålagte dugnadstimer per bur satt til 5 timer (uavhengig av burets størrelse eller antall hunder
i buret). Klubben kan fakturere medlemmer som ikke fyller krav om dugnadstimer med NOK
200,-/per time.
Endring 2:
6.2.2 - kulepunkt 6 i dagens vedtekter endres;
Opprinnelig:
…Styret skal avsette bur i hundegården til lån for hund(er) med løpetid eller med midlertidig
skade. Ved bruk er man ansvarlig for vedlikehold og reparasjon av eventuelle skader på bur
eller hundehus…
Endres til;
Styret skal avsette bur i hundegården til lån for hund(er) med løpetid eller med midlertidig
skade. Ved bruk er man ansvarlig for vedlikehold og reparasjon av eventuelle skader på bur
eller hundehus. Inn- og utsjekk av løpetidsbur/skadebur skal føres på liste på tavle i klubbhus.
Endring 3:
6.2.2 Punktet forkortes – det som strykes ivaretas av siste kulepunkt i vedtektene;
Man er selv ansvarlig for å vedlikeholde eget bur slik at det oppfyller tilsynsmyndighetenes
krav. Dersom medlemmet flytter, og hund(er) får nye eiere, får den nye eieren beholde buret
til hunden(e) som bodde i buret ved
Endring 4:
7. Kontingent, i dagens vedtekter får et tillegg/presisering:
…Medlemmer som ikke har betalt kontigent har ikke stemmerett, får ikke låne lavvo, og kan
ikke låne Bikkjebu, og kan av styret strykes som medlem i klubben…
Endres til;
Medlemmer som ikke har betalt kontigent har ikke stemmerett, får ikke låne lavvo, kan ikke
låne Bikkjebu, mister burrettigheter og kan av styret strykes som medlem i klubben.

Endring 4:
8. Ventelisten – fjerde kulepunkt
…Ved tildeling av bur må det takkes ja til buret innen angitt frist i tildelingsbrev (oftest 3
uker). Buret må tas i bruk innen 2 mnd etter akseptdato. Dersom fristene overskrides går
buret videre til nestemann på ventelista. Dispensasjon fra tidsfristene kan søkes til styret….
Endres til;
… Buret må betales og tas i bruk innen 2 mnd etter akseptdato. Dersom fristene overskrides
går buret videre til nestemann på ventelista. Dispensasjon fra tidsfristene skal søkes til
styret….
Endring 5:
8. Ventelisten – femte kulepunkt
… Man kan takke nei til bur man får tilbud om 2 ganger (2 ulike bur må være tilbudt),
deretter mister man plassen på «ventelista».
Endres til;
… Man kan takke nei til bur man får tilbud om 2 ganger, når man takker nei for tredje gang
mister man plassen på «ventelista». Det forutsettes at det går 5 måneder mellom hvert tellende
tilbud om burplass.
Endring 6:
14.1 Lovendring: Det foreslås at siste setning strykes.
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært
oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet støtter styrets forslag.

