
Ny organisasjonsmodell 
Det vises til innstilling fra Organisasjonsutvalget som ble nedsatt på Representantskapsmøtet i 2021. 
Hovedstyret i Norsk Irsksetterklubb (HS) takker for vel utført arbeid. I den sammenheng kommer HS 
med nedenstående forslag: 
 

Dagens avdelinger legges ned 
Dagens avdelinger legges ned og erstattes av aktivitetsutvalg.  
 

Aktivitetsutvalget primære oppgave er å opprettholde, samt øke aktiviteten i sitt område. 
Antall personer som trengs til dette avgjøres innen hver enkelt eksisterende region. 
Aktivitetsutvalget oppnevnes av Hovedstyret etter forslag fra medlemmer i regionen. 
 
Aktivitetsutvalgets oppgaver er: 

a) Utarbeide års aktivitetsplan. Denne planen, sammen med en kalkyle for hvert enkelt 
arrangement sendes til godkjenning av HS. Ved behov vil da HS godkjenne eventuelle 
arrangementer som har negativ kapitalflyt. 
 

b) Aktivitetsutvalget er ansvarlig for å gjennomføre aktiviteter, som jaktprøver, 
utstillinger, dressurkurs, treningssamlinger, regions-klubbmesterskap, skaffe 
treningsterreng, medlemsmøter og foredrag mm. Utvalget legger selv opp til hvilke 
arrangementer man ønsker å gjennomføre, men kan få henvendelser fra styret om 
mulige aktiviteter.  
 
Hvert enkelt utvalg avgjør behovet for underutvalg. Deres engasjement behøver ikke 
være bundet i andre organisatoriske forhold. 
 
Slike underutvalg rapporterer til sitt Aktivitetsutvalg. Innen 2 uker etter 
arrangementets slutt sender Aktivitetsutvalget regnskapet inn til styret i NISK. 
Regnskapet inngår i hovedregnskapet for klubben. 
 

Aktivitetsutvalgene/aktivitetsledere står for den praktiske gjennomføring og planlegging av 
samtlige arrangement. Disse er godkjent av styret i NISK gjennom års aktivitetsplan. 
Styret godkjenner og er juridisk og økonomisk ansvarlig for gjennomføring av alle aktiviteter i 
klubben. 
 

Forslag til vedtak: Dagens avdelinger legges ned. Det etableres aktivitetsavdelinger med 
samme geografiske virkeområde. Ikrafttredelse: 01.01.2023 
 

Økonomi 
Hvert aktivitetsutvalg får sin egen konto i Norsk Irsksetterklubb. Denne disponeres i 
fellesskap av en person utpekt av styret samt én person i det enkelte aktivitetsutvalg. 
Inngående balanse på denne kontoen er utgående balanse foregående år for respektive 
avdeling. 
 



HS får i oppgave å finne løsninger for hvordan momskompensasjon og grasrotandel kan 
tilføres de respektive aktivitetsutvalg sin konto, samt Vippsløsning, etc. 
 
Forslag til vedtak: HS oppretter konto for hvert aktivitetsutvalg og innestående på de ulike 
avdelingenes bankkonti overføres til denne umiddelbart etter at avdelingsårsmøte for 2023 
er avholdt. 
 

Stemmegiving  
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i NISK i det år årsmøtet avholdes har 
møterett og talerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 
Et møtende medlem kan kun representere et medlem ved fullmakt. 
 
Det forutsettes at styret finner gode tekniske løsninger for deltakelse via digitale 
plattformer, og at medlemmer som ikke kan delta hverken via tekniske løsninger eller fysisk 
kan avgi stemme på forhånd der som klubbens lover tillater forhåndsstemming. 
 
Forslag til vedtak: Ett medlem har én stemme på årsmøtet. Ikrafttredelse 01.01.2023 
 
 
 
Hilsen styret i  
Norsk Irsksetterklubb. 
 
 
 
 
 
 
 
VEDELGG: ORGANISASJONSUTVALGETS INNSTILLING; 
 

INNSTILLING  
 

Til:  Hovedstyret i Norsk Irsksetterklubb 
Fra:  Organisasjonsutvalget, nedsatt på RS 2021 
Dato:  11. mars 2022 
 

BAKGRUNN 
 

Mandat  
Utvalget får i mandat å fritt komme med en anbefaling til styret om ny organisasjonsmodell 
for klubben og nødvendig lovendringer. I arbeidet oppfordres utvalget til å involvere 
avdelingene og distriktsrepresentantene i arbeidet. Utvalget skal være ferdige med sitt arbeid 
innen utgangen av 2021 slik at styret får tid til å evaluere og komme med sin innstilling. 



Innstillingen skal ut på høring til avdelingene slik at disse får god tid til å behandle denne før 
Representantskapsmøtet i 2022 der et eventuelt forslag skal fremmes. 
 

Formålet til NISK 
Organisasjonsutvalget (utvalget) legger til grunn at formålet til NISK skal være styrende for 

valg av organisering. Det viktigste er da å arbeide for å fremme utviklingen av rasene. I 

praksis handler det om å ta vare på og rekruttere medlemmer som er aktive eiere av irske 

settere.   

 
§1-2 Formål 
NISK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive 
aktiviteter med hund og utviklingen av den irske setter samt den irsk røde og hvite setter. NISK skal også arbeide 
for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det 
gjelder rasestandard og rasenes sunnhet. 
NISK skal spesielt ha fokus på å: 
a) fremme utviklingen av den irske setter samt den irsk røde og hvite setter som jakthund 
b) fremme utviklingen av de to irsksetterrasene som ensartet og edel type etter rasestandarden 

 
 

Arbeid i utvalget 
Gjennom 2021 og vinter 2022 har utvalget gjennomført til sammen elleve Teams-møter, 
samt ett fysisk møte på Gardermoen. 
 
Vi har hatt flere modeller og varianter til vurdering. På noen områder er utvalget samlet i sin 
innstilling, mens på andre områder er innstillingen delt. Det blir da fremlagt begge 
alternativer, slik at HS og RS kan ta stilling til hvilken vei klubben skal bevege seg de  
nærmeste årene. 
 
 
 
 
 

INNSTILLING 
 

1 Navneendring 
For å markere et skille, bør avdelinger skifte navn til Aktivitetsutvalg eller annet egnet som 
gjenspeiler at det er et utvalg underlagt HS for å fremme aktivitet. Distriktsrepresentant bør 
skifte navn til Aktivitetsleder eller annet egnet. 
 
Utvalget er enstemmig. 
 
 

2 Aktivitetsutvalg - organisering og oppgaver 
 

Aktivitetsutvalget primære oppgave blir å opprettholde, samt øke aktiviteten i sitt område. 
Antall personer som trengs til dette avgjøres innen hver enkelt eksisterende region/avdeling. 



Aktivitetsutvalget oppnevnes av Hovedstyret etter forslag fra medlemmer i 
aktivitetsregionen. 
 
Dets oppgaver blir: 
 

c) Utarbeide aktivitetsplan. Denne planen, sammen med en kalkyle for hvert enkelt 

arrangement godkjennes av HS. Ved behov vil da HS godkjenne eventuelle 

arrangementer som har negativ kapitalflyt. 

 

d) Aktivitetsutvalget bør gjennomføre aktiviteter som jaktprøver, utstillinger, 

dressurkurs, arrangere treningssamlinger, region-klubbmesterskap, skaffe 

treningsterreng, medlemsmøter og foredrag mm.  

 
Hvert enkelt utvalg avgjør behovet for underutvalg. Deres engasjement behøver ikke 
være bundet i andre organisatoriske forhold. 
 
Slike underutvalg rapporterer til sitt Aktivitetsutvalg. Innen 2 uker etter 
arrangementets slutt sender Aktivitetsutvalget regnskapet inn til styret i NISK. 
Regnskapet inngår i hovedregnskapet for klubben.  

 
Aktivitetsutvalgene/aktivitetsledere står for den praktiske gjennomføringen og planlegging av 
samtlige arrangement. Disse er godkjent av styret i NISK gjennom aktivitetsplan og budsjett. 
Styret godkjenner og er juridisk og økonomisk ansvarlig for gjennomføring av alle aktiviteter i 
klubben.  
 

3 Organisasjonsnummer og økonomi 
Et sentralt punkt i organisering av aktivitetsutvalg/aktivitetsleder strukturen er i hvilken grad 
de skal ha eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret, kontoer og økonomi. 
Avdelingene kan da oppfattes som egne juridiske enheter, hvilket ikke samsvarer med NISK 
lover §1-1 Organisasjon og virkeområde, samt §1-3, Definisjoner klubbens organer, som 
tydeliggjør at NISK er en juridisk enhet, med en hierarkisk struktur. Komiteen anser det som 
særs viktig å fjerne enhver tvil rundt dette. 
 
Utvalget er enstemmig i at avdelingene ikke skal ha eget organisasjonsnummer. 
 
Komiteen forutsetter at styret finner løsninger for momskompensasjon og grasrotandel, og at 
dette tilbakeføres til respektive aktivitetsutvalg sin konto. 
 
I dag har de fleste avdelinger egen økonomi, og noen avdelinger har gjennom mange år 
opparbeidet en betydelig egenkapital gjennom stor dugnadsinnsats.  
 Samtidig sier NISKs lover §6-1 at avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. 
Det betyr at all kapital er NISK sitt eie, ref §1-1 NISK er den juridiske enhet. 
 



Videre er det unødvendig bruk av ressurser i avdelingene med egen økonomiansvarlig, 
revisor osv. Avdelingsstrukturen er ment til å skape aktiviteter blant medlemmene og bør 
bruke sin kapasitet på dette. 
 
Utvalget er enstemmig i at NISK skal ha en konto, hvor klubbens kapital er samlet. 
 
Komiteen forutsetter at styret oppretter et system hvor avdelingens oppsparte egenkapital er 
øremerket avdelingen hvor den er opptjent. Alternativt opprettes en konto for hver enkelt 
avdeling i samme bank som styret har. Økonomiansvarlig i styret og leder for 
aktivitetsutvalget disponerer den i fellesskap. 
 
Ved arrangementer som ikke er vedtatt i aktivitetsplan, søkes dette om etter dagens 
gjeldende retningslinjer (se pkt 2.). 
 

4 Direkte/indirekte stemmer 
Et av de mest sentrale punktene utvalget har jobbet med er stemmegivning til RS. Dagens 
modell er indirekte stemmer, hvor avdelinger sender sin representant til RS for å stemme på 
vegne av sin avdelings medlemmer. Vekting av stemmer er basert på antall medlemmer 
registrert i avdelingens område. 

 
Fordeler indirekte stemmer: 
1 sterk inkludering av tillitsvalgte 

2 eierskap til prosesser 

 
Ulemper indirekte stemmer: 
1 svak deltakelse på avdelingens årsmøter 

2 følelse av avmakt/avstand til beslutninger blant medlemmer 

3 flertallsbeslutning fra avdelingene 

 
Fordeler direkte stemmer: 
1 hvert medlem - en stemme  

2 inkluderer hele medlemsmassen 

3 alle har stemme-, møte-, tale- og forslagsrett direkte inn i klubbens høyeste organ

  

Ulemper direkte stemmer 
1 svak forankring hos enkeltmedlemmer i prosessene, og kvalitetssikring av vedtak.  

2 krever større engasjement av enkeltmedlemmer 

3 enklere å få stemmer til egen vinning  

 
Utvalget er delt i 3 stemmer for indirekte avstemming og 3 stemmer for direkte avstemming. 



 
Det forutsettes at styret finner gode tekniske løsninger for deltakelse via digitale 
plattformer, og at medlemmer som ikke kan delta hverken via tekniske løsninger eller 
fysisk kan avgi stemme på forhånd der som klubbens lover tillater forhåndsstemming. 
Dette er uavhengig av hvilke modell RS vedtar. Om man fortsetter med indirekte stemmer, 
bør det som et minimum være et krav at det gjennomføres lokale møter før RS og samtlige 
medlemmer gis mulighet til å avgi stemme. Avdelingene har ut fra dette et bundet mandat. 
 
Vi har diskutert om stemmerett med direkte avstemming på RS fordrer medlemskap i året RS 
avholdes for. Ved direkte stemmegiving vil man ikke trenge å arrangere forberedende til RS. 
Om flertallet vil beholde indirekte avstemming, bør forslagene til RS behandles på 
aktivitetsutvalgenes årsmøter for å øke enkeltmedlemmenes påvirkning. 
 
Se forslag til reviderte lover.  
 

5 Geografi/demografi 
Dagens inndeling av avdelinger/DR er godt innarbeidet, og hensiktsmessig med tanke på 
geografiske regioner. Vi anser det ikke i dag som nødvendig å slå sammen til større regioner, 
eller dele opp regionene som eksisterer.  
 
Men vi vil oppfordre til i større grad å samarbeide på tvers av gjeldende strukturer, og åpne 
opp for deltakelse for medlemmer på arrangementer rundt i landet på like vilkår. Dette vil 
føre til økt aktivitet og deltakelse, noe vi anser som positivt for rasens utvikling og fremgang. 
 
Styret bør også initiere og engasjere seg fysisk i årlig samling i større regioner for å fremme 
positiv aktivitet med våre hunder. 
 
Utvalget er enstemmig i å beholde dagen struktur gjeldende geografi/demografi. 
 
Der det er ønskelig kan og skal medlemmene få mulighet til å opprette eller slå sammen 
aktivitetsutvalg/aktivitetsledere, for å sikre aktivitet nær der folk bor og det er et aktivt miljø. 
Geografi kan være til hinder for å favne alle, og det løses enkelt ved å ha flere 
aktivitetsledere. 
 


