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Verveperiode fra 15. juni til 31. desember 2014 

 

På årsmøtet 26. april 2014 ble det vedtatt å gjennomføre en vervekampanje i 2014. Kampanjen tar 

sikte på at en større andel av de som kjøper valper av klubbens oppdrettere skal bli medlem av NBSK 

fra starten av. Dette til nytte og glede (håper vi) både for valp og ny eier. 

 

Kampanjen innebærer at det bare betales halv klubbkontingent til NBSK i 2014. Det vil si kr 175,- i 

perioden frem tom. 31. august og kr 87,50 i perioden fra 1. september og ut året. I tillegg kommer ev. 

grunnkontingent til NKK dersom kjøper ikke er medlem av en annen hundeklubb tilknyttet NKK fra 

før. Grunnkontingenten er kr 160,- pr. år/kr 80,- fra 1. september og ut året. 

 

Det er to alternative måter vervingen kan gjøres på: 

1. Oppdrettere kan legge medlemskapet inn i en såkalt ”valpepakke” dersom kjøper går med på 

det, slik at kjøper betaler medlemskapet til oppdretter ved betaling av valpen.  

2. Oppdrettere kan verve sine valpekjøpere som medlemmer, men valpekjøpere får tilsendt giro 

som de selv betaler direkte til NKK. 

 
Fremgangsmåte for registrering av medlemskapet: 

Alt. 1: Oppdretter sammen med valpekjøper logger seg inn på nettsiden til NKK, velger ”Bli medlem” og fyller 

ut de nødvendige feltene. Full kontingent må betales av oppdretter med kort ved registreringen. Oppdretter 

sender krav om refusjon for halve klubbkontingenten til kasserer i NBSK sammen med en oversikt over hvilke 

medlemmer som er vervet på denne måten. (Hvis innmeldingen ikke blir betalt sammen med registreringen vil 

det bli sendt krav om full kontingent til valpekjøper. Så hvis ikke oppdretter kan/ønsker å bruke kort til 

betalingen må alternativ 2 velges.)  

 

Alt. 2: Oppdretter verver sine valpekjøpere som medlem ved å fylle ut eget skjema for vervingen. Husk at 

skjemaet også må signeres av de som verves! Skjemaet sendes klubbens kasserer som registrerer dette i 

medlemsregisteret. Det vil så bli sendt en giro fra NKK til den som er vervet med det korrekte kontingentbeløpet 

(med halv klubbkontingent) for 2014. Så snart betalingen er registrert i NKK er medlemskapet gyldig. 

 

--------------------------- 

Alle oppdrettere bes om å informere sine valpekjøpere om kampanjen og samtidig gjøre oppmerksom 

på at for 2015 vil det bli sendt krav om full kontingent fra NKK. 

 

OBS:  

 Vervekampanjen gjelder for verving av nye1 hovedmedlemmer. Husstandsmedlemmer kan i 

ettertid tilknyttes hovedmedlemmet via nettsiden til NKK. 

 

 Alle medlemmer kan velge å tilknytte sitt medlemskap til hvilken avdeling/region de selv 

ønsker. Ved registrering foreslås automatisk avdeling/regionen ut fra postnummeret. Dersom 

annen avdeling/region ønskes velges denne fra menyen. Ved innsending av skjema kan det 

skrives ønske om annen avdeling/region i margen for den det ev. gjelder (eller i cellen for 

medl.nr. i NKK hvis den som meldes inn ikke er medlem i NKK fra før). 

 

                                                 
1 Medlemmer som verves kan ikke ha utestående kontingentkrav fra NBSK for 2014. Dvs. at dersom nytt 

medlem tidligere har vært medlem i NBSK må medlemskapet være avsluttet før 2013 eller sagt opp innen forfall 

av kontingent for 2014, dvs. innen 31.01.2014. Ved tvil om det er utestående krav kan kasserer kontaktes. 
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