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KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL
§1

Organisasjonens navn er:
NORSKE REDNINGSHUNDER, forkortet NRH.

§2

Organisasjonen er en landsomfattende humanitær organisasjon. NHRs formål er:
1. Å utdanne og godkjenne hunder og førere til redningstjenesten.
2. Å holde aktuelle myndigheter og andre aktuelle instanser løpende orientert om NRHs
alarmplaner og beredskapstiltak, hvor godkjente ekvipasjer er plassert og hvilke
disipliner de er godkjent i.
3. Å utvide og utvikle samarbeidet med andre organisasjoner i redningstjenesten.
4. Å opparbeide interesse for og spre opplysning om bruk av hund i redningstjenesten.
5. Å utgi et faglig kvalifisert tidsskrift.
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KAPITTEL II - ORGANISASJON
REPRESENTANTSKAPET
§3

Tid for representantskapsmøte
Representantskapsmøte avholdes hvert annet år. I Representantskapet deltar valgte
delegater fra Distriktene sammen med Hovedstyret. NRHs leder, eller i dennes fravær,
nestleder, skal delta på møtene.

§4

Representantene
Fra hvert Distrikt møter 2 – to delegater som har tale-, forslags- og stemmerett.
Hovedstyrets faste representanter, eller ved forfall deres vararepresentanter, har
tale- og forslagsrett. Hovedstyret har 2 – to stemmer.
Et Distrikt kan møte med skriftlig fullmakt fra ett annet distrikt.
Dersom et distrikt bare møter med én delegat, har distriktet likevel to stemmer.
Alle Representantskapsdelegater og Hovedstyrets deltagere skal ha betalt kontingent
for møteåret.

§5

Representanter fra Hovedstyrets utvalg
En representant fra de utvalg som har fungert for Hovedstyret i perioden, har møterett.
Den enkelte representant har talerett i de sakene som angår det utvalget vedkommende
representerer. Disse representantene har ikke stemmerett såfremt de ikke ellers tilhører
representantskapets delegater.

§6

Møterett for medlemmer
Alle NRHs medlemmer har adgang til Representantskapets møter.
Medlemmene som ikke er valgte delegater, har ikke tale-, forslags- eller stemmerett.

§7

Innkalling
Hovedstyret innkaller til representantskapsmøtet. Representantskapsmøtet innkalles med
fire ukers varsel, og møtet skal avholdes innen 1. juli. Med innkallingen skal det følge:
l årsberetning
l regnskap
l revisjonsberetning
l innkomne forslag
l budsjettforslag med kommentarer
l valgkomiteens innstilling, samt eventuelle skriftlige endringsforslag til denne.

§8

Forretningsorden
Representantskapet godkjenner møteleder og referenter. Disse skal ikke velges blant
delegatene. Representantskapet oppnevner to delegater til å undertegne protokollen,
samt en tellekomité på tre medlemmer.
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§9

Valg
Hovedstyret består av:
Leder, nestleder, fire styremedlemmer og tre vararepresentanter (i rangert orden).
Hovedstyrets medlemmer fordeler arbeidsoppgavene seg imellom. Representantskapet
vedtar instruks for Hovedstyret.
Representantskapet velger på representantskapsmøtet; Leder, to styremedlemmer
og to varamedlemmer.
I tillegg velges registrert revisor og en valgkomité på tre medlemmer og ett varamedlem.
Representantskapet vedtar instruks for valgkomiteen.
Alle velges for to år. Dersom representantskapets valg fører til endring i funksjon, eller at
det av andre grunner er/blir ledig funksjon som skal velges i mellomliggende år etter neste
ledd, velger representantskapsmøtet denne funksjonen for ett år.
I året mellom representantskapsmøtet, velges nestleder, to styremedlemmer og ett
varamedlem. Alle velges for to år. Valget skjer av distriktslederne fortrinnsvis på distriktsledersamling. Dersom distriktsledersamling ikke gjennomføres, skjer valget ved skriftlig
elektronisk avstemming slik NRHs administrasjon fastsetter. Mellomvalget blir utført på
samme prinsipielle måte, med samme regler som ved valg på representantskapsmøtet.
Representantskapet velger 3 medlemmer til etikk- og disiplinærutvalget. 2 medlemmer
velges i mellomliggende år. I tillegg velges ett varamedlem av representantskapsmøtet,
for perioden frem til neste ordinære representantskapsmøte. Representantskapet vedtar
instruks for etikk- og disiplinærutvalget.

§ 10

Kontingent og økonomisk fordeling
Kontingenten fastsettes av Representantskapet. Fordelingen av de økonomiske midler
mellom distriktene og NRH sentralt avgjøres av Representantskapet. Økonomiske bidrag
til distrikter kan skje etter søknad.

§ 11

Forslag til saker
Saker hovedstyret, Etikk- og disiplinærutvalget og valgkomiteen, ønsker tatt opp på
representantskapsmøtet sendes distriktsstyrene innen 1. februar, som gis frist til 1. april
for å gi tilbakemeldinger og eventuelle endringsforslag/ nye forslag. Saker styrene
i distriktene ønsker tatt opp på representantskapsmøtet skal være hovedstyret i hende
senest 1. april, med kopi til andre distriktsstyrer.
Forslag medlemmer ønsker fremsatt på representantskapsmøtet skal sendes styret
i medlemmets distrikt senest 15. februar. Styret videresender forslagene i samsvar
med bestemmelsen her med sin innstilling.
Før forslag sendes hovedstyret fra distriktsstyrene, skal medlemmene om mulig ha
hatt anledning til å sette seg inn i forslaget og eventuelt komme med innspill. Disse
bestemmelser gjelder også forslag om vedtektsendringer.
Forslag som er sendt hovedstyret i samsvar med bestemmelsene her, skal fremlegges
for representantskapsmøtet med hovedstyrets innstilling.
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§ 12

Ekstraordinært representantskapsmøte
Ekstraordinært representantskapsmøte kan innkalles av Hovedstyret eller når
minst halvparten av distriktenes årsmøter forlanger det. Krav om ekstraordinært
representantskapsmøte skal framsettes skriftlig. Med innkalling til ekstraordinært
representantskapsmøte skal det medfølge sakspapirer for den eller de saker som ønskes
fremmet på det ekstraordinære møtet. For øvrig gjelder bestemmelser som for ordinært
representantskapsmøte.
HOVEDSTYRET

§ 13

Hovedstyrets myndighet
Hovedstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom Representantskapets møter.
Det skal føres protokoll fra hvert hovedstyremøte. Protokollen skal godkjennes av
Hovedstyret. Protokollen skal gjøres tilgjengelig for styret i distriktene.

§ 14

Bevilgende myndighet
Hovedstyret har bevilgende myndighet, og er økonomisk ansvarlig overfor
Representantskapet.
Hovedstyret har fullmakt til, etter revisjon, å godkjenne regnskapet for foregående
år det året Representantskapet ikke møtes. Denne godkjenning kan omgjøres av
Representantskapet.

§ 15

Signatur for NRH
I Hovedstyret har styrets leder og ett styremedlem i fellesskap signaturfullmakt.
Hovedstyret kan gi prokura til navngitte personer i forbindelse med endringer
i hovedstyret eller ansettelsesforhold. Prokura kan når som helst trekkes tilbake.

§ 16

Komiteer og utvalg for Hovedstyret
Hovedstyret kan oppnevne de komiteer og utvalg det finner nødvendig for organisasjonens
daglige drift og/eller for utredning av spesielle saker. Hovedstyret er ankeinstans for vedtak
fattet av utvalgene. Ankefrist er én måned.
Hovedstyret skal oppnevne NRHs Beredskapsutvalg (NBU), Fagteknisk utvalg (FTU) og
redaktør for medlemsbladet.

§ 17

Møter
Det innkalles til hovedstyremøter med minst 14 dagers varsel. Ved innkalling til ekstraordinære hovedstyremøter, er man ikke bundet av denne tidsfristen. Innkallingen skal
være skriftlig, og tilkjennegi hvilke saker som skal behandles. I stedet for skriftlighet kan
innkallingen skje pr. e-post.
Hovedstyret kan avholde møter ved fjernmøte via telefon eller videokonferanse. Dersom
noen av medlemmene krever det for den enkelte sak, skal denne behandles i fysisk møte.
Enkeltsaker som behandles utenom ordinære møter, skal referatføres i neste møte.
Minst fire av Hovedstyrets møter pr. år bør være fysiske møter.
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§ 18

Vedtaksdyktighet
Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede, hvorav minst tre
styremedlemmer og leder eller nestlederen. Hovedstyret er likevel ikke beslutnings-dyktig
dersom møtet ikke er innkalt i samsvar med vedtektene.

§ 19

Innkalling av varamedlemmer
Ved forfall av hovedstyremedlemmer møter varamedlemmene på Hovedstyrets møter i
rangert orden. Varamedlemmer skal motta alle møtesaker og referater. Hovedstyret kan
beslutte å alltid kalle inn ett varamedlem. Til fjernmøter bør alle varamedlemmer inviteres
til å delta med forslags- og talerett.

§ 20

Møterett på hovedstyrets møter
I tillegg til de valgte representanter møter lederne, eller i deres fravær, representanter
for de oppnevnte utvalg som har virket i perioden, og som har saker som Hovedstyret
skal behandle på møtet. Disse har tale- og forslagsrett i angjeldende saker, men har ikke
stemmerett.
ADMINISTRASJON

§ 21

Administrasjonens oppgaver
Administrasjonen er leders og Hovedstyrets hjelpeorgan i den daglige drift, administrativt
og økonomisk. Daglig leders stillingsinstruks utarbeides av Hovedstyret.

§ 22

Antall og ansettelsesforhold
Administrasjonens medarbeider(e) er ansatt i NRH og er ikke å regne som tillitsvalgte.
Minst én person fra administrasjonen bør møte på Representantskaps- og hovedstyremøtene der den / de kan gis talerett, men ikke stemmerett.
Hovedstyret forvalter arbeidsgiveransvaret på vegne av NRH. Hovedstyret beslutter
innenfor budsjettrammer og behov antall ansatte i administrasjonen.
DISTRIKT

§ 23

Fordelingen av distrikter
Distrikter kan opprettes som egne organisasjoner i områder med minst 25 medlemmer.
Et distrikt har sitt virke innenfor et bestemt område, og skal ha en hensiktsmessig
geografisk avgrensing.

§ 24

Opprettelse, endring og nedleggelse
Vedtak om opprettelse, nedleggelse eller endring av distrikter fattes av Representantskapet. Vedtaket gjøres på bakgrunn av søknad fra området/distriktet og/eller innstilling
fra Hovedstyret.

§ 25

Årsmøtet
Distriktets høyeste myndighet er årsmøtet, der alle som er medlem i NRH og har betalt
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kontingent for det året møtet avholdes har tale- og forslagsrett. Det er kun medlemmer
som er tilknyttet det aktuelle distriktet som har stemmerett. Kvittering for betalt
medlemskontingent må kunne forevises for de som har betalt etter 1 februar. Årsmøtet
skal avholdes innen utgangen av mars måned. I spesielle tilfeller kan fristen endres etter
søknad til HS. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være distriktsstyret i hende
senest 15. februar samme år.
Årsmøtet kan gjennomføres med en hovedlokasjon med fysisk deltagelse og et på forhånd
definert antall lokasjoner med deltakelse på videokonferanse. Alle som har funksjoner
i distriktet skal varsles om årsmøtet samtidig med innkallingen.
§ 26

Innkalling
Årsmøtet innkalles skriftlig med tre ukers varsel. Innkalling kan skje pr. e-post
til de som har registrert e-postadresse i medlemsdatabasen.
I innkallingen skal det være definert hovedlokasjon for årsmøtet, samt de andre
lokasjonene i distriktet der medlemmene kan møte. Hver av de underliggende lokasjoner
skal ha en ansvarlig for oppkopling og møteledelse lokalt, herunder innsamling av
stemmesedler dersom det ikke er lagt opp til elektronisk avstemning.
Med innkallingen skal det følge årsberetning, regnskap og revisors beretning for
foregående kalenderår, samt innkomne forslag, budsjettforslag og valgkomiteens
innstilling med eventuelle skriftlige forslag i tillegg til denne. Med innkallingen skal
det også følge årsberetning, regnskap, budsjett og innkomne forslag fra lokale lag.

§ 27

Årsberetning, regnskap, bidrag fra og til lokale lag
Årsmøtet fastsetter forretningsorden, velger møteleder, tellekomité på to personer, en
referent og to medlemmer til å underskrive protokollen. Disse må være fysisk tilstede på
hovedlokasjon. Ved eventuell teknisk feil under møtet må det forsøkes å oppnå kontakt
via reserveløsning. Dersom dette ikke er mulig innen rimelig tid må årsmøtet avgjøre om
møtet skal fullføres eller om det skal kalles inn til nytt møte. Nytt møte er da ikke bundet
av frister for innkalling.
Årsmøtet behandler årsberetning og regnskap, samt innkomne forslag og budsjett.
Årsmøtet behandler også beretning og revidert regnskap for lokale lag. Lokale lag betaler
en avgift til distriktet etter retningslinjer som bestemmes av distriktenes årsmøter.
Økonomiske bidrag fra distriktet til lokale lag kan skje etter søknad.

§ 28

Valg
Årsmøtet velger følgende tillitsvalgte til distriktenes styre:
Leder, nestleder, sekretær, kasserer og minst ett styremedlem.
Leder, kasserer og ett styremedlem velges det ene året. Nestleder, sekretær det annet.
Alle velges for to år.
For ett år velges; To varamedlemmer til styret, samt valgkomité på tre personer og
to revisorer. Det kan i stedet velges én registrert revisor eller autorisert regnskapsfører.
Alle funksjoner velges særskilt.
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§ 29

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i distriktet kan avholdes når distriktets styre eller minst
1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med to ukers varsel.
Med innkallingen skal det medfølge sakspapirer for den/de saker som ønskes behandlet.
Ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle andre saker enn de som går frem av
innkallingen.

§ 30

Distriktets styre
Distriktets styre Styret er distriktets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er
beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene er tilstede, herav enten leder eller
nestleder. Styret innkalles skriftlig med 14 dagers varsel hvor det skal fremgå hvilke saker
som skal behandles. Innkalling kan skje pr. e-post. Styret kan avholde møter ved fjernmøte
via telefon eller videokonferanse. Dersom noen av medlemmene krever det for den enkelte
sak, skal denne behandles i ordinært møte. Enkeltsaker som behandles utenom ordinære
møter, skal referatføres i neste møte.

§ 31

Styrets bevilgende myndighet
Styret har bevilgende myndighet, men kan ikke forplikte NRH utover egne midler
og eget geografisk område.
Styret er økonomisk ansvarlig overfor årsmøtet.

§ 32

Medlemsmøter
Medlemsmøter arrangeres så ofte styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3
av medlemmene i distriktet skriftlig forlanger dette.
DISTRIKTSINSTRUKTØR/ BEREDSKAPSANSVARLIG

§ 33

Oppnevning av distriktsinstruktør
Hvert distrikt skal ha distriktsinstruktør (DI) som oppnevnes av FTU etter innstilling
fra vedkommende distrikt.

§ 34

Beredskapsansvarlig
I hvert politidistrikt skal det være en beredskapsansvarlig (BA) og eventuelt én eller flere
assisterende BA. Disse oppnevnes av NRHs beredskapsutvalg (NBU) etter innstilling fra
distriktsstyrene i de distrikt som ligger i politidistriktet. Den nærmere organiseringen av
beredskapen organiseres av NBU.
LOKALE LAG

§ 35

Lokallagenes virksomhet
Et lokallag har sin virksomhet innenfor en avgrenset geografisk del av et distrikts
område.
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§ 36

Forslag om oppretting og endring
Forslag om opprettelse eller endring av lokale lag kan fremsettes for distriktets styre.
For opprettelse må minst ti medlemmer innen et område skriftlig uttrykke ønske om det.
Distriktets styre kan dispensere fra kravet om minst ti medlemmer for å opprette lokale
lag dersom spesielle omstendigheter ligger til grunn.

§ 37

Vedtak om oppretting og endring av lag
Distriktets styre fatter vedtak om opprettelse og endring av lokallag. Avslag ved denne
behandling kan bringes inn for distriktets årsmøte. Årsmøtets vedtak kan av begge parter
bringes inn for Representantskapet til endelig avgjørelse. Ny behandling av samme kan
kun finne sted dersom forhold påpekt i avgjørelsen er vesentlig endret.

§ 38

Lokallagenes årsmøte
Lokallagenes høyeste myndighet er årsmøtet, der alle som har betalt kontingent for
foregående år, samt de som har meldt seg inn og betalt kontingent for inneværende år, har
tale-, forslags- og stemmerett. Kvittering på betalt medlemskontingent må kunne forevises
for de som er nyinnmeldt etter 1 januar. Årsmøtet avholdes innen utgangen av januar. Det
innkalles skriftlig til årsmøtet med 14 dagers varsel. Innkalling kan skje pr. e-post til de som
har registrert e-postadresse i medlemsdatabasen. Med innkallingen skal det følge:
l årsberetning
l regnskap
l revisjonsberetning
l innkomne forslag
l budsjettforslag
l valgkomiteens innstilling
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være lokallagets styre i hende før 1. januar.
Årsmøtet kan avholdes på samme måte som distriktets årsmøte.

§ 39

Saker på årsmøtet
Årsmøtet velger et styre bestående av leder, sekretær, kasserer, inntil to styremedlemmer
og en valgkomité på tre personer. Valgperioden er to år hvor halvparten av styret velges
hvert år. Valgkomiteen velges hvert år. Årsmøtet behandler årsberetning og regnskap,
samt innkomne forslag og budsjett.

§ 40

Regnskap og revisjon
Lokallagets regnskap revideres av distriktets revisor. Beretning og revidert regnskap
for lokallaget skal fremlegges på distriktets årsmøte for endelig godkjenning.

§ 41

Lokallagsstyrets myndighet
Styret er lokallagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret i lokallaget er
økonomisk ansvarlig overfor lagets og distriktets årsmøte. Lokale lag kan ikke
forplikte distriktet eller hovedorganisasjonen økonomisk.
Styret kan avholde møter via telefon eller videokonferanse.
Saker som behandles utenom ordinære møter, skal referatføres i neste møte.
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KAPITTEL III - MEDLEMSKAP OG DISIPLINÆRE REAKSJONER
§ 42

Hovedmedlemskap
Innmelding skjer til NRHs administrasjon og er gjeldende når kontingenten for
inneværende år er betalt. Medlemmer av NRH blir automatisk medlemmer av de distrikter
de geografisk sokner til eller er organisasjonsmessig aktive i. Der det ikke er opprettet
distrikt gis det anledning til direkte medlemskap. Kontingenten skal være innbetalt innen
1. februar. Medlemskap opphører ved skriftlig utmeldelse, eller ved at kontingenten ikke er
betalt etter purring.

§ 43

Støttemedlemskap
Som støttemedlem kan enkeltpersoner, firma, lag og organisasjoner opptas. Støttemedlemmer blir automatisk medlem av den distrikt de geografisk sokner til. Der det ikke
er distrikt knyttes støttemedlemskapet til organisasjonen sentralt – ”direkte medlemskap”.
Støttemedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter på noe nivå i Norske Redningshunder, men kan på anmodning få tilsendt ”Redningshunden”.

§ 44

Husstandsmedlem
Som husstandsmedlem kan opptas person fra hovedmedlems familie med samme
bostedsadresse. Kontingent er halvparten av kontingent for hovedmedlem. Husstandsmedlem har alle rettigheter. Det skal bare sendes én postsending til husstanden.
Innmeldinger fra og med 1. november avkreves husstandskontingent for påfølgende år.

§ 45

Vilkår for å utøve organisatoriske rettigheter
Kun medlemmer som har betalt kontingent for angjeldende år har fulle medlemskapsrettigheter som tillitsvalgte og som møtedeltagere. Unntatt herfra er æresmedlemmer,
som ikke betaler kontingent.

§ 46

Nektelse av medlemskap
Hovedstyret kan i spesielle tilfeller nekte en person å bli medlem i organisasjonen.
Det skal da legges vekt på momenter som fremgår i § 50 følgende. Hovedstyrets
avgjørelse kan bringes inn for representantskapsmøtet.

§ 47

Æresmedlemskap
Hovedstyret kan foreslå æresmedlemskap for representantskapsmøtet. Representantskapsmøtet kan vedta slikt medlemskap med to tredels flertall. Votering skjer uten debatt.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 48

Innsatsnål
Norske Redningshunders Innsatsnål kan tildeles medlemmer etter forslag fra enkeltmedlemmer, lokale lag, Distrikter og Hovedstyret. Avgjørelsen tas av Hovedstyret.
Kandidatens Distrikt skal orienteres før avgjørelsen tas.
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§ 49

Plikt til å følge vedtekter, instrukser m.v.
Medlemmene plikter å rette seg etter NRHs vedtekter, etiske retningslinjer og instrukser
og vedtak fattet med hjemmel i vedtektene. Medlemmer plikter å motta tillitsverv, men
kan nekte gjenvalg i like lang tid som de har fungert.

§ 50

Disiplinærreaksjoner
Medlem som:
1. opptrer i strid med NRHs vedtekter, etiske retningslinjer eller instrukser fattet med
hjemmel i vedtektene,
2. opptrer i strid med, eller unnlater å følge lovlig fattede vedtak,
3. opptrer på en måte som er egnet til å skade, svekke tilliten eller anseelsen til NRH eller
4. opptrer på en måte som er egnet til å skade eller motarbeide andre medlemmer og
deres utvikling i organisasjonen kan:
a. ilegges skriftlig irettesettelse,
b. suspenderes fra tillitsverv og funksjoner
c. suspenderes/fratas status som instruktør og/eller dommer og/ eller godkjent
hundefører og eller /OL
d. suspenderes som medlem og dermed miste alle sine rettigheter og plikter
i organisasjonen.
e. ekskluderes som medlem.
Suspensjon etter pkt. b,c og d skal være tidsavgrenset og kan maksimalt ha en varighet
på to år regnet fra vedtakstidspunktet.

§ 51

Gjeninntreden i verv
Medlem som suspenderes fra tillitsverv, må eventuelt velges på nytt for å kunne tre inn
i vervet igjen. Instruktør, dommer og hundefører, som er fratatt/suspendert fra sin status
kan pålegges å ta utdannelsen eller deler av denne på nytt før medlemmet igjen kan
fungere som instruktør/ dommer/ hundefører.

§ 52

Vedtaksmyndighet
Vedtak etter §§ 50 og 51 fattes av etikk- og disiplinærutvalget.
Uten hensyn til vedtektenes § 55 kan etikk- og disiplinærutvalget, i særlig alvorlige saker,
suspendere innklagede som medlem under sakens behandling, dog ikke ut over 3 måneder.
Suspensjonen kan etter klage prøves av Hovedstyret.
Etikk- og disiplinærutvalget behandler saker i samsvar med instruks fastsatt av hovedstyret.

§ 53

Klage på disiplinærvedtak
Etikk- og disiplinærutvalgets vedtak kan av medlemmet klages inn for hovedstyret.
Klagefristen er to måneder fra vedtaket er gjort kjent for medlemmet det gjelder.
Klagen kan unntaksvis gis oppsettende virkning hvis hovedstyret finner at særlige
grunner taler for det.
Disiplinærreaksjon etter § 50 punkt d og e kan klages inn for Hovedstyret og eventuelt
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påfølgende representantskapsmøte. Representantskapet kan med 2/3 flertall omgjøre
eller endre vedtaket.
Vedtak om ikke å ilegge disiplinærreaksjoner kan ikke påklages.
§ 54

§ 54 utgår

§ 55

Uttalerett
Før vedtak treffes etter § 50 følgende, skal medlemmet ha anledning til å fremføre/
redegjøre for sitt syn i alle behandlende organisasjonsledd. På alle trinn i behandlingen
har medlemmet anledning til å la seg bistå av et annet medlem.
Medlemmet har innsynsrett i alle dokumenter etter at etikk- og disiplinærutvalget har
besluttet å forfølge saken videre.

KAPITTEL IV - VALG OG AVSTEMNINGER
§ 56

Stemmeregler ved valg
Alle valg skjer skriftlig og med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg.
Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning.

§ 57

Andre stemmeregler
Avstemming over forslag skjer ved håndsopprekning, dersom ingen forlanger skriftlig
avstemming. Ved stemmelikhet avgjør lederens, eller ved dennes fravær nestlederens
stemme utfallet. Ved stemmelikhet på Representantskapsmøtet anses forslaget som falt.

§ 58

Forhåndsstemmer
Forhåndsstemmer er ikke tillatt, heller ikke stemmefullmakter. Unntatt fra dette
er i visse tilfeller stemmefullmakter på Representantskapets møter, jf. § 9.
Benkeforslag tillates ved valg, unntatt ved valg på Representantskapsmøtet.

KAPITTEL V - INSTRUKSER
§ 59

Hvem som vedtar hvilke instrukser
Instrukser skal utarbeides i tråd med vedtektene. Hovedstyret vedtar instrukser for de
utvalg som er nevnt i vedtektene. I tillegg vedtar hovedstyret de instrukser de finner
nødvendig for organisasjonen.
Fagteknisk utvalg utarbeider og Hovedstyret vedtar instrukser nevnt i instruks for FTU
NRHs beredskapsutvalg utarbeider og Hovedstyret godkjenner instrukser nevnt i instruks
for NBU.
Før Hovedstyret vedtar en instruks eller endring i en eksisterende instruks, skal instruksen
ha vært på høring til distriktene, FTU, NBL og EDU.
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KAPITTEL VI - VEDTEKTSENDRINGER / TOLKNING
§ 60

Vedtektsendringer
Endringer i, eller forslag til tillegg til disse vedtekter, skal behandles av Representantskapet
etter innstilling fra Hovedstyret. Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall.

§ 61

Tolkning
Oppstår det spørsmål om hvordan disse vedtekter skal forstås, eller om forhold
som ikke er regulert i vedtektene, avgjør hovedstyret spørsmålet inntil neste
representantskapsmøte.
Spørsmålet skal legges frem for representantskapsmøtet som avgjør spørsmålet
med alminnelig flertall.
Hovedstyret bør i slike tilfelle også fremme forslag om vedtektsendring for å klargjøre
spørsmålet.

KAPITTEL VII - OPPLØSNING
§ 62

Oppløsning av Norske Redningshunder
NRH kan kun oppløses etter vedtak i to påfølgende Representantskap. Slikt vedtak krever
tre fjerdedels flertall på begge møter.

§ 63

Fordeling av midler ved oppløsning
Representantskapet vedtar på det andre møtet med alminnelig flertall hvordan NRHs
midler skal fordeles og anvendes. Midlene sperres i tre år i tilfelle reorganisering av NRH.
Det skal i tilfelle oppløsning oppnevnes et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen
etter sperretiden på tre år.
NRHs kreditorer skal gis dekning uavhengig av sperrefristen i første ledd.

§ 64

Oppløsning av distrikt
Oppløsning av distrikt kan skje etter vedtak på distriktets årsmøte med tre fjerdedels
flertall. Vedtaket bringes deretter inn for Representantskapet til godkjenning.
Det kreves tre fjerdedels flertall fra de fremmøtte delegater for å godkjenne oppløsningsvedtak. Ved oppløsning av et distrikt overføres midlene til NRH sentralt. Hovedstyret har
myndighet til videre fordeling.

§ 65

Oppløsning av lokale lag
Oppløsning av lokale lag skjer etter vedtak på årsmøtet i distriktet. Det kreves tre fjerdedels
flertall. Midlene overføres til distriktets styre, som gis myndighet til videre fordeling.

KAPITTEL VIII - IKRAFTTREDEN
§ 66

Ikrafttredelse
Disse vedtekter trer i kraft fra 6. juni 2020.
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