
 

 

 

 

 

Domsutvalget 

          4. juli 2019 

 

DU-sak 08/2019  – klubben Norge  

Domsutvalget har mottatt sak 08/2019 ved oversendelse fra Org.avd. i NKK. 

Sakens bakgrunn 

Domsutvalget (DU) har mottatt anmeldelse fra klubben Norge, jf. NKKs lover § 7-6.  Saken 

gjelder brudd på NKKs lover § 7-2 første ledd bokstav d)   

Tillitsvalgt, herunder NKK-autoriserte og bemyndigede personer, opptrer på en måte som er uforenlig 

med sin rolle.   

I henhold til anmeldelsen fra klubben var  valgt til kasserer i klubben. Videre fremgår det 

at han skal ha brukt klubbens midler uten at det forelå et styrevedtak på at de aktuelle innkjøpene var 

tillatt fra styret. Klubben har ved flere bedt om redegjørelser for de kjøpene som er foretatt, samt 

oppfordret  til å levere varene til klubben og betale eventuelle utestående beløp.  har ikke 

svart på styrets henvendelser. Styret har fattet vedtak om at saken skal politianmeldes.     

klubbens anmeldelse er forelagt , som ikke har uttalt seg.  

DU finner at saken er tilstrekkelig opplyst til at den kan avgjøres uten uttalelse fra , jf. 

saksbehandlingsregler for disiplinærsaker i NKK § 6. 

 

DUs vurdering 

DU legger til grunn at  har brukt av klubbens midler uten at det forelå styrevedtak, 

og at utstyret som ble kjøpt inn ikke er utlevert til klubben. 

DU legger videre til grunn at  ikke har gitt styret tilgang til konti og passord, noe som har skapt 

betydelige praktiske vansker for styret, og blant annet hindret betaling av regninger.  

DU legger til grunn at  disponerte klubbens fysiske arkiv, og at dette arkivet etter 

hans egne opplysninger nå er kastet. 

DU finner det klart at  har opptrådt på en måte som er uforenelig med hans rolle som tillitsvalgt, 

jf. NKKs lover § 7-2 bokstav d, og at det er grunnlag for disiplinærreaksjon. 

DU finner at  skal illegges tap av retten til å ha tillitsverv mv. i fem år fra dags dato, og ett års 

aktivitetsforbud, jf. NKKs lover § 7-3 bokstav e og g. 



 

DU fattet etter dette følgende enstemmige avgjørelse: 

 ilegges tap av rett til å ha tillitsverv, autorisasjon og bemyndigelse i perioden 9. juni 2019 

– 9. juni 2024. 

 ilegges tap av retten til å delta i konkurranser og organiserte arrangementer i perioden 9. 

juni 2019 – 9. juni 2020. 

 

 

 

Norunn Løkken Sundet  

leder 

 




