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LOV FOR NORSK RASEDUEFORBUND 
Vedtatt på representantskapsmøtet 25. januar 2003,  31. januar 2004 og 27. januar 2007 

Representantskapsmøtet Sola 18. januar 2014: §8 Avlsråd: Fjernet fra lovverket  

 

§1 Norsk Rasedueforbund (NRF) 

NRF er en sammenslutning av landets lokalforeninger og godkjente spesialklubber. 

NRF er den høyeste faglige myndighet for raseduesporten i Noge. NRF er tilsluttet 

Europaforeningen Entente Europeenne d’Aviculture et de Cuniculture (EE) og 

undergitt de til enhver tid gjeldende lover for denne. NRF er ansvarlig for utgivelse av 

tidsskriftet ”Duevennen”. 

 

§2 Formål 

NRFs formål er å fremme raseduesporten i Norge og representere sporten 

internasjonalt. 

 

§3 Medlemskap 

Alle foreninger som organiserer raseduesport har rett til å bli medlem av NRF. 

Spesialklubber kan etableres etter godkjennelse av representantskapet. Søknad om 

medlemskap sendes forbundet. Utmelding skjer på samme måte. Alle foreninger som 

er tilsluttet NRF plikter å overholde NRFs lover, vedtak og bestemmelser. Før 

representantskapsmøtet sender alle klubber en rapport om siste års aktiviteter til NRFs 

sekretær. 

 

§4 Lokalforeninger og Spesialklubbers stilling innen NRF 

Lokalforeningene og spesialklubber ivaretar selv sine indre anliggender og utarbeider 

sine egne lover som må godkjennes av NRFs styre. I tilfelle en forening eller klubb 

oppløses, skal  dens midler tilfalle NRF. En forening/klubb kan ikke oppløses så lenge 

3 medlemmer ønsker å fortsette. 

 

§5 NRFs ledelse 

NRF ledes av et forbundsstyre. Øverste myndighet er representantskapsmøtet som 

avholdes en gang i året. 

 

§6 Representantskapsmøtet 

Møtet innkalles av forbundsstyret med minst 8 ukers varsel i brev eller gjennom 

Duevennen direkte til de representasjonsberettigede. Forslag som ønskes behandlet 

skal være Forbundsstyret i hende 8 uker før møtet. Fullstendig saksliste med bilag 

sendes ut av Forbundsstyret senest 4 uker før møtet holdes. 

Representantskapsmøtet er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. 

Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Kun representanter har talerett. 

På møtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den 

utsendte saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente 

stemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av 

saksliste. Møtet fastsetter selv sin forretningsorden. 

 

§7 NRF’s styre 

Styret velges av representantskapet og består av 4 personer. Disse velges for 2 år av 

gangen, og slik at 2 er på valg hvert år.  2 varamenn velges til styret for 2 år av 

gangen. 

Styret konstituerer seg selv, kun formannen velges direkte. ”Duevennens” redaktør 

utnevnes av styret.  Redaktør og/eller 1 representant for Dommerringens styre 

innkalles til styremøter når styret finner dette hensiktsmessig.  

Styret er beslutningsdyktig med minst 3 styremedlemmer. Ved stemmelikhet har 

formannen eller hans stedfortreder dobbelstemme. 
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Kasserer og formann har hver for seg prokura for beløp opptil kr. 10.000,-. Beløp over 

dette behandles på vanlig måte i styret. Større beløp utenfor vedtatt budsjett skal 

godkjennes av representantskapsmøtet. 

Reiseutgifter for styremedlemmene dekkes av NRF etter avtale. 

 

§8 Avlsråd 

Representantskapet velger et avlsråd for norske raser på 2 medlemmer. En fra NT 

miljø og en fra BT miljø. Styret innstiller på medlemmer.  

Bestemt fjernet på representantskapsmøtet på Sola 18. januar 2014. 

 

§9 Valgkomite 

Representantskapet velger en valgkomite på 3 medlemmer. Medlemmene velges for 3 

år og 1 medlem velges hvert år. Det medlem som er valgt i sitt andre år fungerer som 

valgkomiteens formann. 

 

§10 Representantskapets sammensetning 

Medlemmene velges fra lokalforeningene og aldersgrenser nedad er 18 år. 

Lokalforeninger med inntil 15 medlemmer har krav på 1 representant, 16-30 

medlemmer 2, 31-50 medlemmer 3 og 51 medlemmer og derover 4 representanter. 

Representantene meldes inn skriftlig til sekretæren før møtets begynnelse. 

 

§11 Representantskapets arbeidsoppgaver  

Ordinært representantskapsmøte skal: 

 Godkjenne de fremmøtte representanter 

 Godkjenne sakslisten og fastsette forretningsorden 

 Velge dirigent, referent og to representanter til å undertegne protokollen 

 Behandle årsberetningene, som følger kalenderåret. 

 Behandle revidert regnskap, som følger kalenderåret. 

 Behandle innkomne forslag og saker 

 Tildele utstillinger 

 Fastsette kontingent og ringpriser til NRF 

 Godkjenne budsjett for kommende arbeidsperiode 

 Velge nye tillitsmenn 

 

§12 Stemmegivning på representantskapsmøtet 

De godkjente representantene og styret medlemmer har stemmerett. Duevennens 

redaktør og 1 godkjent representant for Dommerringen har tale og forslagsrett. Med 

mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig 

flertall. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet har lederen 

dobbelstemme.  

Skriftlig valg brukes ved alle personvalg når det foreligger mer enn ett forslag. 

Skriftlig avstemming skal også benyttes dersom minst 1 representant forlanger det ved 

andre avstemminger. 

 

§13 Ekstraordinært representantskapsmøte 

Ekstraordinært representantskapsmøte holdes: 

 

a) Etter vedtak på ordinært representantskapsmøte 

b) Etter vedtak av Forbundsstyret 

c) Etter skriftlig krav fra minst ½ av de tilsluttede foreninger. 

 

Ekstraordinært representantskapsmøte innkalles på samme måte som ordinært, men 

med minst 2 ukers varsel. Møte kan bare behandle de saker som er angitt i 

innkallelsen. Forøvrig gjelder reglene som ved ordinært representantskapsmøte. 
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§14 Utstillinger 

I utstillingssesongen ønskes det på vegne av NRF avholdt 2 landsomfattende 

utstillinger som også er sertifikat-utstillinger. Representantskapsmøtet avgjør hvem 

som skal stå som arrangør. Dersom spesielle grunner tilsier det, kan det på lokal- eller 

spesialutstilling tildeles sertifikater. 

 

§15 Dommerringen 

Norsk Dommerring utgjør landets godkjente og aktive dommere. NRFs styre er 

Dommerringens øverste myndighet. Dommerringen skal ha et styre på 3 medlemmer. 

Dommerringens formål er å rekruttere, lære opp, videreutdanne og godkjenne 

dommere. Arrangerende forening, Dommerringen, spesialklubb eller utstiller kan 

foreslå dommere til de forskjellige raser. 

I tilfelle uenighet om dommer i en rase, tar Dommerringen den endelige avgjørelse. 

Dommerringen gir retningslinjer for bedømmelse ved utstillinger, påser at 

utstillingsreglementet følges og fører protokoll over sertifikatvinnere. Dommerringens 

utgifter kan helt eller delvis dekkes av NRF. 

 

§16 Kontingent/Avgifter 

Hver lokalforening betaler i forhold til antall medlemmer en årskontigent til NRF. 

Representantskapet fastsetter hvert år kontingent, ringpriser og eventuelle avgifter. 

Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 

representantskapsmøtet. 

Forbundsstyret kan frata foreninger som skylder kontingent/avgift for mer enn et år 

medlemskap i NRF. 

Æresmedlemmer utnevnt av forbundet er fritatt for kontigentbidrag. 

 

§17 Inhabilitet 

For forbundets tillitsvalgte gjelder Norsk Idrettsforbunds habilitetsregler, jf NIFs lov 

§2-7. 

 

§18 Eksklusjon 

Den som handler mot denne lov eller på annen måte skader NRFs virksomhet, kan av 

NRFs styre ekskluderes som medlem. Den ekskluderte kan anke sin sak til 

representantskapet. 

 

§19 Lovendring 

Endringer av denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 

representantskapsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. For gyldig vedtak kreves 

2/3 av de avgitte stemmer. 

 

§20 Oppløsning 

Forslag om oppløsning må først behandles på ordinært representantskapsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 av de avgitte stemmer, innkalles til ekstraordinnært 

representantskapsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her 

gjentas med 2/3 flertall.   

Besluttes forbundet oppløst, skal dets midler i inntil 5 år stå urørt i påvente av 

forbundets eventuelle nystarting når halvparten av de tilsluttede foreninger forlanger 

det. Etter den tid fordeles midlene mellom de ved oppløsningen tilsluttede foreninger 

etter medlemstallet på fordelingstidspunktet. 

 

  

 

  


