
 

Mandat NKKs Konfliktutvalg 

   
    
  

                           Mandat   
              Norsk Kennel Klubs Konfliktutvalg (KU)  
 

Komiteen er oppnevnt av NKKs Hovedstyre, og rapporter til denne. 
 

1. Komiteens adresse   
1.1. NKKs Konfliktutvalg (KU) adresse er Norsk Kennel Klub, postboks 52 Holmlia, 1251 Oslo.  
  
2. Komiteens formål og kompetanse  
2.1. Konfliktutvalget skal bistå med å løse konflikter i NKKs medlemsklubber, forbund og 

regioner på lavest mulig rasjonelle nivå og tilbyr mekling som metode for å håndtere 
konflikter 

2.2. Konfliktutvalget skal være en ressurs for NKKs medlemsklubber og forbund. 
2.3. Kompetanse til å velge å behandle eller å avvise saken er en avgjørelse som ligger til 

Konfliktutvalget, ikke til den enkelte klubb. Avvisning kan eksempelvis skje dersom 
Konfliktutvalget mener at saken best bør håndteres som ren disiplinærsak.  

2.4. Der klubber eller forbund innen NKK har egne konfliktløsningsorganer, så legges til grunn 
at det skal være en dialog mellom Konfliktutvalget og det angjeldende lokale 
konfliktutvalget hvor det drøftes i hvilket organ saken mest hensiktsmessig bør behandles.  

    
3. Oppnevning av komiteens medlemmer  
3.1. Komiteen består til sammen av minst 3 medlemmer. Alle medlemmer oppnevnes av HS 

etter forslag fra klubber og forbund. HS oppnevner leder.  
3.2. Konfliktutvalget må være nøytralt, og medlemmene kan ikke være medlem av HS eller 

andre RS- eller HS- oppnevnte organ.  
3.3. HS oppnevner komiteen formelt for 2 år av gangen etter overnevnte kriterier og 

slik at omtrent halvparten av komiteen oppnevnes hvert år. Komiteen er 
beslutningsdyktig når leder og ett medlem er til stede.       

  
4. Komiteens arbeidsform  

4.1. Leder er kontaktperson for komiteen opp mot administrasjonen.  
4.2. Administrasjonen, ved organisasjonsavdelingen, mottar saker til behandling i 

Konfliktutvalget.  

4.3. Konfliktutvalget fører selv protokoll fra møter. 

4.4. Konfliktutvalget bruker ikke først og fremst lovverk og tolkninger av regler, men 
menneskelige kompetanse i gjenopprettende prosesser. Hensikten er at partene 
gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger.  
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4.5. Konfliktutvalget fatter ikke vedtak, men skal bistå partene å finne felles enighet og 
bindende avtaler. Målet er at partene skal komme fram til en løsning begge kan 
godta. Det er partene selv som bestemmer innholdet i en eventuell avtale og 
hvilke krav som skal oppfylles. 

4.6. Konfliktutvalget innkaller partene enten til fysiske møter eller digitale møter. 
Konfliktutvalget avgjør møteform.  

 

5. Rett til å fremme sak til Konfliktutvalget 

5.1. Alle parter i en konflikt kan melde saken til behandling i Konfliktutvalget.  

5.2. Konfliktutvalget behandler ikke saker som omhandler konflikter mellom 
enkeltmedlemmer så lenge dette ikke er ønskelig av klubb eller forbund.  

 

6. Avgrensning 

6.1. Konfliktutvalget behandler ikke saker som er blitt gjenstand for behandling i NKKs 
disiplinærorgan så lenge disse ikke har oversendt eller oppfordret til at saken 
behandles i Konfliktutvalget.  

6.2. Konfliktutvalget behandler ikke saker som omhandler klare brudd på NKKs eller 
klubber og forbunds lover/ regler.  

6.3. Konfliktutvalget behandler ikke saker som er behandlet i lokalt konfliktutvalg, uten 
at dette er avtalt. Se pkt 2.4.  

 

7. Økonomi 
 Komiteens medlemmer arbeider under følgende betingelser:  
 Nødvendige reise- / matutgifter dekkes etter regning.  
 Det gis ikke møtehonorarer.  

 Komiteen skal innhente godkjenning fra administrasjonen ved behov for møter/ 
annet som påfører NKK kostnader utover normal møtevirksomhet.  

 

8. Taushetsplikt 
 Fortrolige opplysninger man blir gjort kjent med som tillitsvalgt, skal ikke bringes 

videre til utenforstående.  

 

9. Habilitet 

 Medlemmene plikter å vurdere sin egen habilitet ved behandlingen av saker. 
Reises det tvil om personens egen vurdering av habilitet skal dette avgjøres av 
Konfliktutvalgets øvrige medlemmer.  Det vises også til informasjon knyttet til 
tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet (nkk.no).  

  
Mandatet er godkjent i NKKs Hovedstyre 21.02.2023.  
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