
Om vedtektene og tolkningen av disse 
Longyearbyen Hundeklubbs vedtekter et utarbeidet for å ivareta felleskapet og dyrevelferden i 
klubben. Når det er tvil eller muligheter for å tolke vedtektene på flere måter; skal vedtektene tolkes 
på den måten som faller til fordel for dyrevelferden, fellesskapet og klubben. Har du spørsmål om 
vedtektene eller tolkning av disse, kan du rette spørsmål til styret@longyearbyenhundeklubb.no 
 
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. 
Medlemmer i LHK skal aktivt bidra til å styrke felleskapet i klubben, ta valg som er til felleskapets 
beste og utvise hensyn til personer og omgivelser i og utenfor klubben. Medlemmene av 
Longyearbyen Hundeklubb skal følge offentlige regler og lover for ferdsel og hundehold, samt 
klubbens vedtekter. 
 
4. Årsmøtet 
 
4.1 Årsmøtet 
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 24 timer etter innsendelsesfrist på 
klubbens hjemmeside  
Årsmøtet kan avholdes som nettmøte/elektronisk. Alle klubbens 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.  Forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke 
før årsmøtet kan ikke behandles. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte 
ønsker 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. Et medlem velges som 
referent og to til å underskrive protokollen.  
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4.3 Stemmegivning på årsmøtet 
For å ha stemmerett, må medlemmene være deltaker på årsmøtet. Styret kan bestemme at 
avstemmingen skal foregå elektronisk. 
Bare medlemmer med betalt kontingent har stemmerett. Ingen har mer enn en stemme, og 
stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.  Familiemedlemmer har kun en stemme. Med mindre 
annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med simpelt flertall av de avgitte 
stemmene. Valg kan foregå 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.  
 
4.4 Årsmøtets agenda 
• Behandle klubbens årsmelding 
• Behandle klubbens regnskap i revidert stand 
• Behandle innkomne forslag/nye vedtekter. 
• Fastsette kontingent og dugnadsvilkår. 
• Vedta klubbens budsjett 
• Legge fram planer for fremtidig dugnad. 
• Velge: 

o Klubbens styre bestående av leder, nestleder, kasserer, materialforvalter, sekretær, 
ansvarlig for hytter/aktiviteter og to varamedlemmer. Alle styremedlemmer  
velges for to år om gangen og slik at halvparten av vervene står til valg hvert år. Leder og 
nestleder står ikke til valg i samme 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 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 
Longyearbyen Hundeklubb ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller flertall av styremedlemmene forlanger det. 
Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er til stede. 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 og følge opp klubbens forpliktelser overfor tredjepart. 
•  Følge opp Mattilsynets anbefalinger og pålegg. 
• Organisere dugnader og gjøre material til vedlikehold av hundegården tilgjengelig. 
 
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 godtar lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp 
som medlem. 
Det finnes 2 typer medlemskap: 
• Enkeltmedlemskap 
• Familiemedlemskap – person(er) som har samme adresse som et hovedmedlem. 
For stemmerett se punkt 4.3 
• Betalt medlemskontingent for enkeltmedlemskap gir rett til å søke om og disponere i utgangspunkt 
inntil 4 bur i hundegården. Hundegården skal være et tilbud til medlemmer med hundekjøring som 
hobby, og det skal være plass til flest mulig medlemmer. Dersom man ønsker flere enn 8 hunder 
henvises man til å leie. 
• Familiemedlemmer har samme rettigheter som enkelt/hovedmedlemmer, med følgende unntak: 
o 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. 
• Alle medlemmer kan benytte seg av klubbens fasiliteter. Dette inkluderer klubbhuset, 
luftegården(e), 
avføringskonteinere, Bikkjebu og andre felles eiendeler. 
 
6.2.1 Krav til hundehold ved klubbens fasiliteter 
- Alle brukere av klubbens anlegg er ansvarlige for at det fremstår som ryddig og velholdt til enhver 
tid.  
• Alle hunder som benytter klubbens fasiliteter skal ha gyldig rabiesvaksine. 
• Hundens eier er ansvarlig for hundens helse og nødvendig oppfølging hos veterinær ved behov. 
Ved mistanke om eller fare for smitte (parasitter, virus, infeksjoner) til andre brukere av anlegget skal 
styret varsles og angjeldende hund omgående isoleres fra andre hunder/fellesområder inntil 
nødvendig veterinærmedisinsk behandling er avsluttet. 
•  Den som benytter fellesarealene, skal gå en runde rett etter bruk og fjerne all avføring før man 
forlater anlegget. 
•  Hundens eier er ansvarlig for å sette inn eventuelle hundepassere i regler og retningslinjer for bruk 
av klubbens fasiliteter. 
 
6.2.2 Medlemmer med bur i hundegården skal forholde seg til følgende regler: 
Disposisjonsrett for bur forutsetter betalt medlemskontingent. 
Mattilsynets retningslinjer for hold av hund skal følges. Bekymring rundt hundehold som avviker fra 
klubbens eller Mattilsynets retningslinjer skal meldes til styret 
Kun fastboende i Longyearbyen kan disponere bur. 
• Bur i hundegården er forbeholdt polarhunder med fast opphold i hundegården. Klubben tilbyr ikke 
dagplasser.  



• Den som disponerer bur er ansvarlig for å gjennomføre løpende vedlikehold av disse. Behov for 
hjelp (ved større prosjekt) kan meldes styret for dugnadsliste, eller også organiseres gjennom aktivt 
bruk av klubbens sosiale forum.• Som hovedregel skal det maksimalt stå 2 hunder i et dobbeltbur. 
Avvik fra dette skal meldes styret slik at situasjonen er kjent ved tilfeldig kontroll (f.eks. fra 
Mattilsynet). Ved avvik > 14 dager skal det formelt søkes om dispensasjon fra styret med 
begrunnelse. Hundeeier (eventuelt hundepasser) skal føre daglig tilsyn med hundene og derved 
sørge for tilgang til mat og vann, samt fjerne avføring i burene. 
• Medlemmer plikter å holde styret informert om hvilke hunder man har i sine bur (navn, alder og 
kjønn (eventuelt: intakt ja/nei). Vaksinestatus skal kunne dokumenteres på forespørsel. 
• Dersom en disponent skal flytte fra Longyearbyen skal styret informeres i forkant. Ønsker 
medlemmet å fortsatt disponere buret må skriftlig søknad med begrunnelse for dette, samt perioden 
for videre disposisjon foreligge før fraflytting. Medlemmet kan søke styret om å få beholde buret på 
følgende grunnlag: 

1.) Flytting er midlertidig, og medlemmet ønsker å disponere buret ved tilbakekomst. 
Klubben disponerer buret i mellomtiden for tildeling etter ventelista. 

2.) Medlemmet skal flytte midlertidig, men hunden blir igjen i Longyearbyen og passes av 
hundepasser. 

3.) Hunden venter importtillatelse til fastlandet eller avklaring rundt nedreise. 
Styret behandler søknadene skjønnsmessig med fokus på dyrevelferd, forutsigbarhet, rettferdighet 
og felleskapets beste. Som utgangspunkt er 12 måneder maksimal tid for å beholde burplass etter 
flytting, avvik kan forekomme der det foreligger grunnlag for dette. 
 
6.2.3. Ved endt leieforhold: 
Styret informeres ved skriftlig oppsigelse. 
Buret rengjøres og istandsettes (ved behov). Dette inspiseres av styret og eventuelle innvendinger 
avklares. Dersom styrets innvendinger ved inspeksjon ikke blir fulgt opp eller disponent flytter uten å 
si opp buret kan vedkommende faktureres for tap av inntekter og/eller dugnadssatser for timer brukt 
på rengjøring/istandsetting. Ved tilbakeføring av bur til klubben skal privatbur prioriteres for 
ordinært bur og depositum utbetales. Status av privatbur kan ikke overdras til ny disponent. 
 
6.2.4. Valpekull/Skader/løpetid: 
Ved behov for oppstalling i løpetidsbur og skade/valpebu føres besøket opp på 
http://longyearbyenhundeklubb.ni/lopetid  
For øvrig vedr. vedlikehold/opprydding etter bruk se 6.2.3  
 
6.2.5. Dugnadsplikt: 
Med alle disponentforhold følger dugnadsplikt. Antall timer er fastsatt av 
årsmøtet og følger det antall bur det enkelte medlem besitter. Dugnadstimer registreres på 
http://longyearbyenhundeklubb.no/dugnad 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. 
 
6.2.6. Eierskifte: 
Ved overdragelse av eierskap til hund kan man søke styret om å få overdratt disposisjonsrett for 
buret hunden bor i. Søknad skal gjøres skriftlig og i forkant av eierskiftet. Utestående fordringer skal 
være oppgjort. Styret behandler søknadene skjønnsmessig med fokus på dyrevelferd, forutsigbarhet, 
rettferdighet og felleskapets beste. 
 
7. Kontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales en gang i året. 
Medlemmer som ikke har betalt kontingent 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, 
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inndras disposisjonsrett til bur og evtl plassering på ventelista, og medlemskapet kan ikke tas opp 
igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingenten etter to 
purringer, 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 kan gjøres i forbindelse med innmelding via skjema på 
hjemmesiden, eller skal sendes skriftlig til styret. Søknaden må inneholde dato, 
kontaktinformasjon, antall hunder man søker plass til og antall bur og type bur man ønsker.  
• 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». 
• Ved tildeling av bur må det takkes ja til buret innen angitt frist i tildelingsbrev. Buret må tas i bruk 
med egen hund innen 2 mnd etter akseptdato. Dersom fristene overskrides går buret videre til 
nestemann på ventelista. Dispensasjon fra tidsfristene skal søkes til styret. 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 holde styret oppdatert om korrekt  
epostadresse/kontaktinfo. Også medlemmer som bor på fastlandet har anledning til å stå oppført på 
«ventelista» men må være fastboende for å kunne disponere buret (se 6.2.2). 
• Medlemmer på venteliste skal bekrefte at de fortsatt ønsker å stå på venteliste før årsmøtet.  
 
9. Gjestehunder 
Dersom hundegården har kapasitet til det, kan man ha polarhunder midlertidig stående i 
hundegården. 
Følgende regler gjelder for disse: 
Hundeeier må være medlem. 
• Hundens eier/hundepasser må følge klubbens reglement. 
• Leieforhold for bur skal avklares med styret og bureier før buret tas i bruk 
• Hunden kan ikke brukes til kommersielle aktiviteter. 
 
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 eller via skjema på hjemmesiden 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. 
Nøkkel til Bikkjebu hendes over personlig! 
• Ved, lampeparafin og stearinlys skal tas med av de som kjører skuter/båt dit. For de som kjører 
hundespann er ved inkludert. 
• De som låner hytta må sjekke status på gassbeholdningen og melde ifra 
til hytteansvarlig. 
• Hunder skal settes opp på anvist plass (ved stolper) utenfor. Dersom hunden må være inne skal den 
være stuerein og oppholde seg på gulvet. 
• 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 tilgrensende bur. 
• Luftegård øst kan også benyttes av hunder som ikke bor fast i hundegården. 
• Ved behov kan luftegård øst stenges for bruk av by-hunder, for å kunne disponeres f.eks. til 
besøkende hundespann på langkjetting, eller kursvirksomhet.  
 
13. Sanksjoner ved brudd på vedtektene 
Styret følger opp at vedtektene etterleves og kan iverksette sanksjoner der dette kreves. 
Sanksjonsformer kan være, men er ikke begrenset til oppsigelse av medlemskap, inndragning av bur 
eller fakturering av ekstra kostnader (gjelder skader påført hundegården). Sanksjoner forutsetter i 
utgangspunkt to skriftlige advarsler og tilbud om møte. 
 
14 Endring av vedtektene: 
Endringer i disse vedtektene kan kun foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 
vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
15 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 


