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DU-sak 22/2020

Hundeklubb –

Domsutvalget har ved oversendelse 22. november 2020 mottatt sak 22/2020 fra Org.avd. i NKK.
Sakens bakgrunn
Hundeklubb har anmeldt
, som er sekretær i styret i hundeklubben for brudd
på NKKs lover § 7-3 bokstav b ved at hun ved to anledninger har fått ubetalt forskudd for å dekke
utgifter for klubben, uten å fremvise underlag eller kvitteringer i ettertid.
har totalt fått
utbetalt 11 000 kroner. Klubben har gjentatte ganger etterspurt dokumentasjon, og har også krevd å
få beløpet tilbakeført, og sendt henne faktura for dette.
har uttalt seg, og opplyst at hun brukte forskuddene til å kjøpe utstyr til stevne i regi av
klubben
. Hun bekrefter at hun ikke har levert bilag for innkjøpene, men påpeker
at utstyret ble overlevert i forbindelse med arrangementet, og at dette burde være tilstrekkelig.
Hundeklubb har kommentert uttalelsen og påpekt at klubben må ha bilag til regnskap, og at
det gjentatte ganger er blitt etterspurt kvitteringer, og blant annet foreslått at disse kan ettersendes i
form av bilder fra mobiltelefon.
har deretter kommentert denne uttalelsen.
DUs vurdering
DU legger til grunn at det er enighet om at
har fått forskudd fra kontoen til
Hundeklubb for å handle inn blant annet premier til stevne, og at hun tross gjentatte oppfordringer
ikke har levert kvitteringer for innkjøpene.
DU legger videre til grunn at det er enighet om at
ikke har tilbakeført beløpet hun mottok i
forskudd. Utfra
egne opplysninger er det også på det rene at hun har mottatt et større
beløp i forskudd enn det hun foretok innkjøp for.
Det er ikke påstått at fra klubbens side at
har underslått penger fra klubben. Det DU skal
vurdere, er følgelig om det å ikke levere dokumentasjon for bruk av klubbens midler utgjør et brudd
på NKKs lover § 7-2 bokstav b.
NKKs lover § 7-2 bokstav b lyder:
«Det i forbindelse med virksomheten til NKK, NKKs klubber og forbund eller avl hvor avkommene
registreres eller søkes registrert i NKKs register, utøves rettsstridig vold, opptres uredelig, gis

villedende opplysninger eller forklaringer, begås økonomiske misligheter eller på annen måte opptres
uakseptabelt.»
Etter DUs syn vil det å få ut midler på forskudd fra klubbkassen, og deretter ikke fremlegge
nødvendige bilag for bruk av midlene til avtalt formål innen rimelig tid være et brudd på NKKs lover
§ 7-2 bokstav b.

DU finner at det skal reageres med eksklusjon fra alle NKKs klubber i en periode på ett år.
DU fattet etter dette følgende enstemmige avgjørelse:
ekskluderes fra alle NKKs klubber i en periode på ett år.
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