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DU-sak 13/2019

– Norsk Kennel Klubs Hovedstyre

Domsutvalget har mottatt sak 13/2019 ved oversendelse fra Org.avd. i NKK.
Sakens bakgrunn
Domsutvalget (DU) har mottatt anmeldelse fra Norsk Kennel Klubs Hovedstyre jf. NKKs lover § 7-6.
Saken gjelder brudd på NKKs lover § 7-2 første ledd bokstav f):
En eller flere reaksjoner […] kan ilegges, dersom […] Det fremmes sterkt krenkende eller svært
utilbørlige offentlige utsagn om NKKs tillitsvalgte, autoriserte eller bemyndigede. Et enkeltmedlems
offentlige utsagn som berører et annet enkeltmedlem er NKK uvedkommende.
Grunnlaget for anmeldelsen er uttalelser gitt på Facebook som vurderes å kunne være i strid med NKKs
regelverk.
har i sin uttalelse til anmeldelsen erkjent at uttalelsene er over streken, og har beklaget.
DUs vurdering
DU viser til DKs uttalelse i sak 1/2014:
"DK trekker en grense mellom personangrep/trusler/sjikane og angrep/kritikk av
klubb/ledelse/organisering/strategi/utførelse av arbeid. Et enstemmig DK er av den oppfatning at det
avgjørende grensedragningen er om uttalelser/handlinger/unnlatelser fremstår som fokus på sak eller
som fokus på person/personlige forhold. Ifht krikk av sak, må det være en betydelig takhøyde i NKK og
klubbene, slik at også tildels ellers uakseptabel språkbruk ikke uten videre utløser reaksjon fra DK.
Hundehold kan og bør utløse energi, engasjement og sterke følelser. Det er som regel motivasjonen og
drivkraften bak det betydelige frivillige og ulønnede arbeid NKKs medlemmer nedlegger i vår
virksomhet og som NKK er helt avhengig av. DK finner grunn til å understreke at det dog går grenser
for hvor langt medlemmer kan gå i sine uttalelser/handlinger/unnlatelser uten å bryte NKKs etiske
retningslinjer. Disse grensene må trekkes i de enkelte tilfelle, basert på en konkret skjønnsmessig
vurdering av alle relevante momenter. Uansett oppfordres NKKs medlemmer til å utvise respekt,
toleranse og hensyn til hverandre og oppfordres sterkt til å følge normal folkeskikk - i og utenfor
hundeverdenen."
har i sin uttalelse blant annet beskyldt en utstillingsdommer for korrupsjon. Etter DUs syn er
uttalelser klart over grensen for uakseptable personangrep.

I lys av
har erkjent at hun gikk over streken og har beklaget, finner DU at det er tilstrekkelig å
reagere med en advarsel, jf. NKKs lover § 7-3 bokstav a.
DU fattet etter dette følgende enstemmige avgjørelse:
ilegges en advarsel.
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