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Ankeutvalget viser til vurdering av momenter i saksgjennomgangen og legger følgende til grunn: 

Innklagede har begått et betydelig underslag fra klubben selv om det er uenighet mellom partene på 

beløpets eksakte størrelse. Partene er imidlertid enige om at det ligger i størrelsesorden 500 000 kr.  

Klubben sto etter underslaget uten likvide midler og eksistensgrunnlaget var truet. 

Det har ikke vært kontakt mellom partene mht.  tilbakebetaling av underslått beløp. 

NKK og NKKs klubber er en svært viktig organisasjon for landets hunder og hundeeiere og utgjør et 

vesentlig element i den nasjonale hundevelferden. Tillit og frivillighet er grunnmuren og 

mislighold/brudd svekker hele organisasjonen og rammer bredt.  

AU har i tidligere saker understreket viktigheten av å markere alvoret i misbruk av tillit for 

uberettiget å tilegne seg fellesskapets midler.  

Mot denne bakgrunnen følger AU DKs vurderinger i at tap av rett til tillitsverv, autorisasjoner og 

bemyndigelse (NKKs lover § 7-3 bokstav e) og tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelse (NKKs lover 

§ 7-3 bokstav f) for alltid er en reaksjon som samsvarer med overtredelsen.  

Når det kommer til DKs vurdering om utelukkelse/aktivitetsforbud og eksklusjon (NKKs lover § 7-3 

bokstav g og h) for en periode på 10 år, finner AU at sakens alvorlighetsgrad tilsier en streng 

reaksjon. 

Underslaget er av et betydelig beløp som ville frarøvet hundeklubben muligheten for videre drift om 

ikke klubbens styre hadde aksjonert for å sikre videre eksistensgrunnlag. Underslaget kunne dermed 

ha medført at lokalsamfunnet sto uten en NKK aktivitetsklubb. AU anser derfor at opphør av 

Utelukkelse/aktivitetsforbud og eksklusjon etter 10 år må være betinget av at underslått beløp er 

tilbakeført til klubben. 

 

 

 

Vedtak: 

Innklagede ilegges varig tap av retten til å inneha tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelse samt 

varig tap av tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelse (NKKs lover § 7-3 boksatv e og f). 



Innklagede ilegges varig tap av rett til å delta i konkurranser og organiserte aktiviteter samt varig tap 

av medlemskap og rett til medlemskap i alle NKKs klubber og forbund (NKKs lover § 7-3 bokstav g og 

h), men med mulighet til opphevelse ved søknad etter 10 år. Opphevelse av aktivitetsforbud betinger 

at innklagede har tilbakeført underslått beløp til klubben. 

 

AUs avgjørelse er endelig i NKK, jf NKKs lover § 7-6 (2) 

 
Med vennlig hilsen  

Norsk Kennel Klub  
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