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NMKs vedtekter og regler

Kapittel 1 - Navn

 §1 Navn
Klubbens navn er Norsk Marsvinklubb.

§2 Formål
Klubbens formål er å fremme interessen for, og spre informasjon om marsvin som kjæledyr og 
hobby, enten det gjelder rasedyr eller blandingsdyr (pet).
 Klubben jobber for å fremme kunnskap om marsvinhold og helse både blant eiere og fagpersonell.

 Klubben arrangerer utstillinger og utdanner dommere.

 Klubben utgir Marsvinbladet med 4 nummer i året.

Kapittel 2 - Medlemskap og kontingent

 §3 Medlemskap
Som medlem kan opptas enhver person som er interessert i marsvin og ønsker medlemskap i 
klubben.

 §4 Kontigent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og skal betales innen 31. januar hvert år. Ved innmelding og 
innbetaling etter 1. november gjelder kontingenten også for hele påfølgende år. Medlemskap tegnes 
ved henvendelse til klubben og en betaler den til enhver tid gjeldende kontingent.

For medlemmer i samme familie eller husstand er det anledning til å tegne familiemedlemskap. 
Medlemmene plikter å følge klubbens lover og regler. Medlemskontingenten skal være betalt til rett 
tid.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen årsmøtet strykes fra medlemslisten og kan ikke 
gjenopptas som medlem før skyldig kontingent er betalt.

Kapittel 3 - Organisasjon

 §5 Innkalling til årsmøte
Årsmøtet er Norsk Marsvinklubbs høyeste myndighet. Innkalling skjer gjennom Marsvinbladet eller 
direkte til medlemmene senest fire uker før årsmøtet skal avholdes. Med innkallingen skal følge:

• Dagsorden
• Årsberetning
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• Regnskap med erklæring fra en person utenfor styret
• Valgkomiteens innstilling

 Regnskap og årsberetning undertegnes på årsmøtet og tilføyes årsmøtets kommentarer.

 §6 Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte finner sted en gang i året. Tid og sted avgjøres av det sittende styre. Årsmøtets 
dagsorden skal minst inneholde:

•Valg av møteleder
•Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen
•Årsberetning
•Regnskap
•Behandling av innkomne forslag
•Valg

 §7 Saker
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Møte 
og stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer (over 16 år) som har betalt kontingent innen årsmøtet 
starter. Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer.

 §8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes hvis styret eller minst 10% av medlemmene skriftlig forlanger 
det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker
som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

 §9 Klubbens styre
Klubben ledes av et styre på syv personer i følgende poster: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, to 
styremedlemmer og ett varamedlem.

Leder velges for ett år. Nestleder, sekretær og styremedlem2 velges samtidig, og kasserer, 
styremedlem1 og vara velges samtidig, slik at bare halvparten av styret er på valg hvert år.

 Kun ett medlem fra hver husstand kan inneha styreverv samtidig.

 Minst halvparten av styret må være tilstede på styremøter for at styret skal være beslutningsdyktig.

 Varamedlemmer har møterett, men ikke møteplikt og har ingen stemmerett hvis styret er fulltallig.

Det valgte styre plikter å avholde første styremøte senest en måned etter årsmøtet og utpeker da sin 
nestleder.

Styremøter kan avholdes enten ved personlig fremmøte eller it-baserte løsninger. Det skal føres 
protokoll for hvert styremøte.

Styret er i alle forhold vedrørende klubben ansvarlig overfor årsmøtet og skal sørge for at alle vedtak 
fattet på årsmøtet blir overholdt og gjennomført.
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For å bli valgt inn i styret, må man ha vært medlem i NMK i minst ett år og deltatt på minst én 
utstilling. Styrets sammensetning bør avspeile medlemsmassen når det gjelder geografisk plassering, 
og klubbens ulike regioner bør være representert.

Personer som har tillitsverv i NMK kan ikke samtidig inneha tillitsverv i tilsvarende nordisk 
forening/klubb.

 Som tillitsverv regnes:
 - Styreplasser 
 - Styreplasser i underavdelinger 
- Valgkomité
- Dommerkomité
- Petkomité 
- Titlene Petdommer NMK og Dommer NMK 

 §10 Ekskludering av medlemmer
Styret kan i spesielle tilfeller ekskludere medlemmer ved grov utroskap mot klubben enten denne er 
av økonomisk eller annen art.

Ved mistanke om brudd på gjeldende reglement eller vedtekter, kan styret begjære en redegjørelse 
om saken. Ved gjentatte, bevisste brudd på klubbens reglement eller vedtekter, kan styret ekskludere 
medlemmer for inntil to år. Eksklusjon krever alminnelig flertall. Avgjørelsen kan eventuelt ankes 
inn for neste årsmøte.

 §11 Valgkomitéen
Valgkomitéen består av 3 medlemmer og velges for to år av gangen men slik at ikke alle 
medlemmene er på valg hvert år.

 Valgkomitéen skal ta imot og selv fremme forslag til kandidater til aktuelle verv. Det er ønskelig at 
valgkomitéen setter opp mer enn én kandidat per styreverv der dette er mulig.

 §12 Registrator, redaktør og webmaster
Registrator, redaktør og webmaster er ikke styreverv, men styret har ansvaret for å fordele disse 
oppgavene til egnede personer.

 §13 Dommerkomitéen
Dommerkomitéen består av alle godkjente norske rasedommere. Komitéen har ansvar for gjeldende 
standard for rasemarsvin og for å utdanne nye rasedommere i henhold til gjeldende standard og 
NMKs utstillingsreglement. Komitèen har også ansvar for å godkjenne petdommere og innsjekkere. 

Opptak av nye kandidater til dommerutdanning skjer i samarbeid med styret og opplæringen 
reguleres i en gjensidig skriftlig avtale. Medlemmer over 16 år som fyller gjeldende krav kan søke 
opptak.

Dommere godkjent av Norsk Marsvinklubb mister sin dommergodkjenning hvis vedkommende ikke 
har praktisert over en periode på to år. Det spiller ingen rolle i hvilket land de har dømt.
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 §14 Oppløsning av klubben
Ved en eventuell oppløsning av klubben, skal alle aktiva stå på sperret konto inntil 10 år i tilfelle det 
er noen som vil starte opp igjen og en ny klubb da vil få en bra start.

Kapittel 4 – Underavdelinger

 §15 Opprettelse
Underavdelinger kan opprettes etter initiativ fra medlemmer i ett distriktet eller landsdel. Denne 
godkjennes av styret og får senere årsmøtets endelige godkjennelse ved første årsmøte etter 
opprettelsen.

 §16 Navn på underavdelinger
Underavdelingens navn skal være: Norsk Marsvinklubb avdeling NN (distriktets navn)

 §17 Ansvarsområde 
Underavdelingenes styre er ansvarlige overfor sitt årsmøte, NMKs styre og hovedklubbens årsmøte. 

 §18 Geografisk tilhørlighet
Alle medlemmer som har betalt kontingent til NMK er automatisk medlemmer av den underavdeling 
de geografisk tilhører. 

Medlemmer bosatt i distrikt hvor NMK ikke har underavdeling hører inn under hovedklubben.

Kapittel 5 - Registrering av marsvin

§19 Rasedyr og Pet
Rasedyr og Pet kan registreres og den som registrerer dyret må være medlem av NMK.

§20 Registrering av kull
Unger etter hunner som er yngre enn 7 mnd på ungenes fødselsdato kan ikke registreres.

Det er ikke anledning til å registrere mer enn 3 kull i året pr. hunn. Styret kan i spesielle tilfeller gi 
dispensasjon fra dette etter søknad til styret. Dispensasjonssøknader føres i protokoll.

§21 Registrering av enkeltdyr og utenlandske dyr
Det er anledning til å registrere enkeltdyr uten kjente foreldre importert fra andre land. Dyr som er 
registrert i Sverige, Danmark og Finland trenger ikke omregistreres.

 
Enkeltdyr av ukjent opprinnelse kan ikke registreres, men brukes i avl slik at en dermed har 
anledning til å registrere avkommene, såfremt mors fødselsdato er kjent.

 §22 Handlingsgangen i registreringen
Registrering skal gjøres på NMKs registreringsskjema som lastes ned på NMKs nettside. Skjemaet 
skal benyttes, ifylles og lagres som PDF. PDF sendes til registrator som påfører registreringsnummer 
og arkiverer den. Registrator låser dokumentet og sender det i retur til medlemmet. 
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Ved ønske om endringer av informasjon på registreringsbeviset, kan dette sendes til registrator med 
bestilling av dette. Om ikke nødvendig informasjon, dvs. plasseringer, cert og lignende kan hentes fra
resultatlister, må dette dokumenteres av innsender og vedleggesDokumentet endres da av registrator 
og låses på nytt. 

Kapittel 6 - Registrering av oppdretternavn

§23 Skriftlig søknad, kunngjøring og innsigelser.
Søknad om godkjennelse av oppdrett sendes til registrator via e-mail. Styret oversendes en kopi av 
søknaden, som i sin tur kontrollerer innbetaling og sender varsel til redaktør, som publiserer navnet i 
Marsvinbladet samt på nettsiden. .
Eventuelle klager sendes til styret innen 4 uker etter utgivelsen av bladet. Dersom ingen klager er 
innkommet innen fristen, sender styret oppdretterbevis til den aktuelle oppdretter sammen med kopi 
av søknaden påført dato for godkjennelse og oppdrettsnummer. 

§24 Oppdretterbevis, registreringsnummer og bruk av oppdretternavn
Blir navnet godkjent, mottar søker oppdretterbevis og registreringsnummer i posten. Navnet kan ikke
brukes før dette bevis er mottatt, men det har tilbakevirkende kraft.

§25 Krav til registrering av oppdretternavn
For å registrere oppdrett i NMK må søkeren ha vært medlem av klubben i minimum 12mnd. H*n må 
gjennomføre en kunnskapstest og signere en avtale om å overholde klubbens regler og vedtekter, 
samt etiske retningslinjer for avl. H*n må ha deltatt på minst 2 utstillinger og oppnådd minimum 3 
cert hvorav minimum 2 er i seniorklasse på egenoppdrettede dyr. Ansvarlig oppdretter må være 
minimum 16 år eller ha ansvarserklæring fra foresatte.

Søknad om registrering av oppdrett sendes styret, som deretter oversender prøven og avtaleteksten til
søker. Når disse er mottatt har søkeren 14 dager på seg til å returnere dokumentene. Når disse er 
mottatt og gjennomgått av styret vil det ønskede oppdrettsnavnet kunngjøres på klubbens nettside. 
Dersom ingen protester er innkommet i løpet av en periode på 4 uker godkjennes navnet og søker 
underrettes om dette.

Brudd på klubbens vedtekter eller etiske retningslinjer for avl vil kunne føre til at oppdrettsnavnet 
fryses og i alvorlige tilfeller slettes.

§26 Frosset oppdretternavn og sletting
Hvis et medlem blir strøket, ekskludert eller utmeldt blir oppdretternavnet frosset i inntil 5 år og i 
denne perioden kan det ikke registreres dyr med dette oppdretternavnet. Etter 5 år blir navnet slettet.
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