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1. Klubbens navn
Klubbens navn er Longyearbyen hundeklubb

2. Klubbens organisatoriske tilknytning
Longyearbyen hundeklubb
Postboks 196
9171 LONGYEARBYEN
Organisasjonsnummer : 993 878 464
Hjemmeside: www.longyearbyenhundeklubb.no
E-postadresse: styret@longyearbyenhundeklubb.no

3. Klubbens formål
Longyearbyen hundeklubb (LHK) er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Ingen i kraft av eierposisjon kan disponere dens formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for dens
gjeld mm.
Klubbens formål er å fremme interesse for, og utvikle trekkhundsporten på Svalbard. Hundenes helse og
trivsel er hovedfaktorer i dette. Klubben vil i hovedsak være vert for polarhunder tilhørende fastboende på
Svalbard. Klubben skal være en aktiv stemme i saker som gjelder tilrettelegging for hund på Svalbard, og
bidra til at hundehold fortsetter å være en positiv faktor i lokalsamfunnet.
Klubbens fasiliteter er i hovedsak for hunder som bor i hundegården.

4. Årsmøtet
4.1 Årsmøtets
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og holdes hvert år i februar.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 ukers varsel.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig
saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside og en
papirversjon skal være tilgjengelig på informasjonstavlen i hundegården.
Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media.
Årsmøtet er vedtaksdyktig dersom minst halvparten av styret møter og et antall vanlige medlemmer som
minst tilsvarer antall totale styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksdyktig kan det innkalles til
årsmøte på nytt med krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan
ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før
årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan
bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

4.2 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av en ordstyrer valgt på begynnelsen av møtet av medlemmene. Ordstyreren skal gå gjennom
hele sakslisten. Han/hun behøver ikke være medlem av klubben. En medlem velges som referent og to til å
underskrive protokollen.

4.3 Stemmegivning på årsmøtet
Bare enkeltmedlemmer har stemmerett. Familiemedlemmer har kun en stemme. Med mindre annet er
bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges
ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde antall forskjellige kandidater som det skal velges ved
vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som ikke inneholder foreslåtte kandidater,
eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas
bundet omvalg mellom de to som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.
Når det ved et valg skal velges ved samme avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de
avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater
har oppnådd det i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas
så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått
flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å ha stemmerett, må medlemmene være tilstede på årsmøtet. I spesielle tilfeller kan styret bestemme at
avstemmingen skal foregå via e-post/brev.

4.4 Årsmøtets oppgaver
•
•
•
•
•
•
•

Behandle klubbens årsmelding
Behandle klubbens regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag/nye vedtekter.
Fastsette kontingent og dugnadsvilkår.
Vedta klubbens budsjett
Bestemme klubbens organisasjon
Legge fram planer for fremtidig dugnad.

•

Velge:
o Klubbens styre bestående av leder, nestleder, kasserer, hundegårdsansvarlig, sekretær,
ansvarlig for hytter/aktiviteter og to varamedlemmer. Alle styremedlemmer unntatt leder,
velges for to år og slik at halve styret skiftes ut hvert år. Leder velges for ett år. Dette for å
sikre kontinuitet i klubbens arbeid.
o Valgkomité bestående av to medlemmer hvorav minst én skal ha bur i hundegården.
o Revisor.

4.5 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller en overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når
minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

5. Styret
Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

5.1 Styrets oppgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
(eks. løpskomite).
Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver
tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
Representere laget utad.
Har ansvar for at hundegården er velholdt.
Plikter å stille med material til vedlikehold av hundegården.
Plikter å kjøpe tilbake bur som er privat eid.
Ansvarlig for at festeavgift og strøm blir betalt.
Er ansvarlig for å få avføringskonteiner tømt.
Har ansvar for å følge opp Mattilsynets anbefalinger og pålegg.

6. Medlemskap og regler for medlemmenes forhold til klubben
6.1 Betingelser for medlemskap i Longyearbyen Hundeklubb
Ved å betale kontingent, fastsatt av årsmøtet, regnes vedkommende som medlem.
Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt
opp som medlem.
Det finnes 2 typer medlemskap:
•
•

Hovedmedlem
Familiemedlem – person(er) som har samme adresse som et hovedmedlem.

6.2 Medlemmers plikter
Medlemmer plikter å jobbe for å opprettholde trekkhundsportens gode ry, og vise hensyn ovenfor
omgivelsene. Medlemmer har fullt ansvar for at hundene er ved god helse.
6.2.1 Alle medlemmer er forpliktet til:
•
•

Påse at hundene vaksineres mot rabies og har generelt god helse.
Å informere leder/styret dersom egen eller andres kennel skulle bli utsatt for alvorlig
sykdom/parasitter. Følge regler om 2 årlige obligatoriske ormekurer (dato for kur skal bestemmes av
styret) og ormekur for nyfødte valper og deres mor (i tillegg nye kur/vaksinasjoner kan pålegges av
styret om nødvendig).

•

•
•

Passe på at alle nyankomne hunder har god helse og ikke sprer nye sykdommer i hundegården. Det er
hundeeierens ansvar å påse at hunder som ankommer (fra f.eks. fastlandet, byen, fangststasjoner,
kommersielle eller private hundegårder osv.) er ved god helse.
Dersom sykdommer spres i hundegården pga. en nyankommet hund, må eieren av hunden ta fullt
ansvar for å stoppe epidemien.
Informere styret om hunder åpenbart blir dårlig behandlet, og ikke tatt vare på i henhold til
dyrevernloven og allmenne etiske retningslinjer.

6.2.2 Medlemmer med bur i hundegården skal forholde seg til følgende regler:
•

Bur i hundegården er forbeholdt polarhunder med hovedbopel i hundegården. Buret skal være
bebodd minimum 50 % av tiden. Dersom medlemmet ikke oppfyller vilkåret kan medlemmet miste
buret etter 6 mnd. Tomme bur kan inndras av styret og fordeles da etter ventelisten.

•

Mattilsynets retningslinjer for hold av hund utendørs er til enhver tid gjeldende for antall hunder som
kan plasseres i det enkelte bur. Som utgangspunkt skal det maksimalt stå 2 hunder i dobbeltbur og 1
hund i enkeltbur.

•

Det kan søkes om dispensasjon til styret i inntil 7 mnd dersom man skal sende en valp til fastlandet.
Det kan søkes om dispensasjon til styret om unntak i inntil 6 mnd for andre situasjoner.

•

Medlemmer plikter å opplyse styret om endringer mht hvilke hunder som bor i bur som medlemmet
disponerer i hundegården.

•

Dersom et medlem som disponerer bur i hundegården flytter fra Longyearbyen for en periode for
inntil 12 mnd, skal styret ha beskjed, og burene skal kunne leies ut midlertidig for hele perioden. Etter
12 mnd mister medlemmet buret/ene. Man kan søke styret om 6 mnd dispensasjon, dette kan kun
innvilges en gang.

•

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. Innog utsjekk av løpetidsbur/skadebur skal føres på liste på tavle i klubbhus.

•

Bur skal ryddes og etterlates i god stand. LHK kan fakturere leietaker for dugnadstimer ved
opprydning eller tilbakeholde evt. depositum for bur.

•

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.

•

Man er selv ansvarlig for å vedlikeholde eget bur slik at det oppfyller tilsynsmyndighetenes krav.

•

Et medlem som overtar en hund fra et annet medlem kan få tilgang til også å overta det bur som
hunden står i ved overtakelsestidspunkt. Tillatelse til dette må søkes hos styret for hvert tilfelle.

6.3 Medlemmers rettigheter
•

Hovedmedlemmer har stemmerett på årsmøtet og ved andre avstemninger. Dette gjelder ikke for
familiemedlem.

•

Medlemskap, der medlem har polarhund, gir rett til å søke om og oppta inntil 4 bur i hundegården.

•

Hvert medlem eller par (med samme bopel på Svalbard) kan disponere maksimalt 4 bur.
Begrunnelsen er at hundegården skal være et tilbud til medlemmer med hundekjøring som hobby, og
at det skal være plass til flest mulig medlemmer. Dersom man ønsker flere enn 8 hunder henvises
man til å leie.

•

Alle medlemmer kan benytte seg av klubbens fasiliteter. Dette inkluderer klubbhuset, luftegården(e),
avføringskonteinere, Bikkjebu og andre felles eiendeler.

6.4 Familiemedlemmers rettigheter
•

Familiemedlemmer har samme rettigheter som enkelt/hovedmedlemmer, med følgende unntak:
Familiemedlemskap gir rett til ytterligere 2 bur i hundegården, med mulighet for å søke styret om
dispensasjon til maksimalt 4 bur. Dette gjelder kun under særskilte omstendigheter.
o Ingen ytterligere rett på bur
o Dugnadstimer kan deles på av familiemedlemmene.
o

7. Kontingent
Enkeltmedlemmer/familiemedlemmer
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales en gang i året.
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. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp
igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingenten etter forfalt to års
kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning av klubbens side.

8. Ventelisten
Følgende retningslinjer gjelder for ventelisten:
•

For å stå på ventelisten må man være medlem.

•

Søknad om plass på ventelisten skal sendes skriftlig til styret. Søknaden må inneholde dato,
kontaktinformasjon, tidspunkt man trenger buret, antall hunder man søker plass til og antall bur og
type bur man ønsker. Man må også spesifisere om man søker om permanent bur, eller også er
interessert i midlertidig leie.

•

Dersom man får tildelt bur, får medlemmet automatisk alle rettigheter og plikter som medlemmer
med bur har.

•

Ved tildeling av bur må det takkes ja til buret innen angitt frist i tildelingsbrev (oftest 3 uker). 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.

•

Styret holder a jour ventelister over de som ønsker å leie bur («venteliste»), og de som ønsker å bytte
bur («bytteliste»), med dato for når søknader ble sendt til styret. Ved ledig bur, har medlemmer på
«byttelista» fortrinnsrett til å bytte til nye bur, fremfor medlemmer på «ventelista». 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.

•

Medlemmer på «ventelista» er selv ansvarlig for å informere styret om sin oppdaterte
epostadresse/kontaktinfo. Også medlemmer som bor på fastlandet har anledning til å stå oppført på
«ventelista».

•

Medlemmer på venteliste skal bekrefte at de fortsatt ønsker å stå på venteliste før årsmøtet. Styret
sender ut påminning om dette.

•

Man kan søke om dobbeltbur, enkeltbur eller begge deler når man søker om å få stå på ventelisten.

9. Gjestehunder
Dersom hundegården har kapasitet til det, kan man ha polarhunder midlertidig stående i hundegården.
Følgende regler gjelder for disse:
•
•
•
•
•
•

Hundens eier/hundepasser må følge klubbens reglement.
Hundeeier må være medlem.
Leieforhold for bur skal avklares med styret/bureier før buret tas i bruk
Hunden kan ikke brukes til kommersielle aktiviteter.
Styret må informeres om at hunden er i hundegården.
Det er eierens ansvar å påse at hunden er ved god helse og ikke er bærer av smittsomme sykdommer.
Ved sykdomsutbrudd er eieren av hunden ansvarlig for å løse epidemien (praktisk og økonomisk).

10. Regler for utlån av Bikkjebu
Bikkjebu er hundeklubbens hytte på Kapp Laila. Den eies av klubben og er tilgjengelig for alle klubbens
medlemmer under følgende betingelser:
•
•
•
•
•
•
•

Søknad om bruk av hytta sendes hytteansvarlig per e-post innen onsdag kl 12:00. Søknaden skal
inneholde dato for når man ønsker å bruke hytta og navn på alle i turfølget.
Når flere søker om hytte til samme tidspunkt, avgjøres hvem som får hytta ved loddtrekning. Det skal
gis prioritet under trekking til medlemmer som skal reise umotorisert.
Hvis ingen har spurt om hytta før fristen, er det først-til-mølla-prinsippet som gjelder.
Ved, lampeparafin og stearinlys skal tas med av de som kjører skuter/båt dit. For de som kjører
hundespann er ved inkludert.
Gass er inkludert i prisen og de som låner hytta må sjekke status på gassbeholdningen og melde ifra
til hytteansvarlig.
Hunder skal settes opp på anvist plass (ved stolper).
Leiepris for hytta fastsettes av årsmøtet.

11. Regler for bruk av luftegårder
Longyearbyen Hundeklubb har tre luftegårder/løpegårder.
•
•
•
•

Luftegård midt og vest skal kun benyttes av hunder som bor i hundegården.
Luftegård øst skal primært benyttes av hunder som ikke bor i hundegården.
I dagene rundt hundesledeløpet Trappers Trail, eller andre likende arrangementer, kan luftegård øst
stenges for bruk av by-hunder, da den skal kunne brukes til besøkende hundespann på langkjetting.
Maksimal stengningstid er 1 uke.
Styret kan stenge byhundluftegården ved sykdomsepidemier og ved andre liknende tilfeller.

12. Om vedtektene
Disse vedtektene er skrevet med idéen om at medlemmer oppfører seg hensynsfullt overfor hverandre, og
følger intensjonene med vedtektene uten unødig innblanding fra styret. I tvilstilfeller om hvordan vedtektene
skal tolkes gis styret myndighet til å tolke vedtektene skjønnsmessig, med målsetning om å håndtere
spørsmål i henhold til intensjonen i vedtektene.

13. Sanksjoner ved brudd på vedtektene
Styret følger opp at vedtektene etterleves og kan iverksette sanksjoner der dette kreves. Sanksjonsformer er
oppsigelse av medlemskap, inndragning av bur eller fakturering av ekstra kostnader (gjelder skader påført
hundegården). Styret kan kun iverksette sanksjoner etter to skriftlige advarsler og tilbud om møte.

14. Lovendring
14.1 Lovendring:
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.

14.2 Oppløsning:
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3
flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her
gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre klubber/lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning
og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelse om lovendring.
I tilfelle oppløsning eller et annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av
idrettsstyret.
Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.
*Denne vedtekten kan ikke endres.

Sist oppdatert 14.03.2016
Årsmøtet, Longyearbyen Hundeklubb

