Sammenfatninger av saker behandlet av komiteen i 2015:

DK sak 1-2015 Underslag
<NN> ekskludert av <HUNDEKLUBB> p.g.a. underslag av ca. 17 tusen kroner, jfr NKKs
lover § 7-2 (1) a til c. Saken ble anmeldt og siktelse etter strl. § 255 utferdiget ved
<POLITIKAMMER> som utferdiget forelegg som ble vedtatt. Klubben har pr. dagsdato ikke
mottatt skyldig beløp.
DK i en rekke tidligere avgjørelser lagt til grunn at underslag av forenings-/klubb-midler
ansees for å være alvorlig og må møtes med strenge reaksjoner. Et flertall i DK legger til
grunn at dette også må gjelde også for helt mindre beløp. Det vises f eks til DKs premisser i
en rekke suspensjonssaker for 2014 og 2015.
VEDTAK:
Et enstemmig DK finner en passende reaksjon at innklagede taper rett til medlemskap og alle
verv, arrangementer og aktiviteter i NKK og dets klubber, dvs utelukkelse og eksklusjon iht
NKKs lover § 7-1 (1) b til j, for en periode på minst 5 år. Innklagede kan søke
administrasjonen om nytt medlemskap og rett til deltakelse i NKK og dets klubber/aktiviteter
etter den 24.08.2020.
DK-sak 02-2015: Opptreden i forbindelse med ledervervvalget 2014.
Administrasjonen innklaget NKK medlemmet for uredelig valgkampvirksomhet under sist RS
møte.
DK finner innklagedes opptreden i forkant av valg til ny leder NKK Hovedstyre kritikkverdig
og vanskelig forenlig med sin rolle som tillitsvalgt, jfr NKKs lover § 7-2 (1) b og c. NKKs
virke skal i sitt virke være åpne, ryddige og profesjonelle. Spredning av personsensitiv
informasjon, rykter og personlige antakelser basert på mangelfull kunnskap om faktiske eller
juridiske forhold ytret for å diskreditere en kandidat, er ikke akseptabelt i NKK. Særlig ikke
under RS. Et enstemmig DK finner det derfor nødvendig å reagere. DK velger i sin reaksjon å
legge avgjørende vekt på hensyn til organisasjonens interesser og fremtiden.
DK ber Administrasjonen ved Organisasjonsavdelingen tilskrive alle klubber, regioner og
særorganer i NKK og presisere at valgkamp skal drives åpent, ærlig og redelig etter
prinsippene for fair play og vanlig folkeskikk. Som all annen virksomhet i NKK. DK ønsker
med dette å bidra til fokus på og forbedring av kulturen i organisasjonen.
To DK medlemmer fratrådte behandlingen av denne saken.
VEDTAK
Videre finner et enstemmig DK å gi innklagede en advarsel og irettesettelse for sin opptreden
forut for og under under RS i 2014, jfr NKKs lover § 7-3 (1) a. Det er ikke avgjørende at
innklagede og den fornærmede kandidaten, senere "har skværet opp". For ordens skyld nevner
DK at en eventuell gjentakelse eller liknende opptreden vil møtes med langt kraftigere
reaksjon.
DK SAK 03-2015 Suspensjon som følge av forsøk på forsikringssvindel
Administrasjonen har bedt DK ta stilling til om den anmeldte skal suspenderes fra retten til å
registrere valper i NKKs register og utestenges som utstiller fra alle arrangementer i regi av

NKK og NKKs medlemsklubber med øyeblikkelig virkning og inntil endelig avgjørelse
foreligger. Administrasjonen viser til DK SAK 5 til 8 for 2014, hvor DK enstemmig har
vedtatt suspensjon av styret i NPPK under etterforskning og videre saksbehandling ifbm
mistanke om underslag av medlemsklubbens midler. DK legger til grunn at NKKs lover § 7-3
(2), jfr (1) bokstav c til j, gir DK hjemmel til å treffe et eventuelt vedtak om suspensjon av
enkeltmedlems rett til å registrere valper i NKKs register og delta, herunder også som
utstiller, på alle arrangementer i regi av NKK og NKKs medlemsklubber med øyeblikkelig
virkning og inntil endelig avgjørelse foreligger.
DK legger til grunn, som i DK SAK 05/2014, at vedtak om utestengelse av medlem fra alle
arrangementer i regi av NKK og NKKs medlemsklubber, reserveres de groveste tilfeller og
hvor faktum synes klart. Normalt og for denne type saker, vil dette tilsi at en eventuell
etterforskning fra politiet og saksbehandling i medlemsklubben er avsluttet. Dog slik at det i
konkrete saker kan tenkes forhold som tilsier utelukkelse - også hvor faktum ikke er helt brakt
på det rene. Tilsvarende legger DK til grunn at DK i spørsmål om eventuell suspensjon fra rett
til å delta på arrangementer i regi av NKK, stille som utstiller og å registrere hunder i
betydelig grad kan utøve fritt skjønn. DK presiserer at suspensjonen ikke gjelder suspensjon
fra alle medlemsrettigheter i NKK, men kun suspensjon av enkeltmedlemmets rett til å
registrere valper i NKKs register og deltakelse på alle arrangementer i regi av NKK og NKKs
medlemsklubber.
Forsøk på forsikringssvindel fra dyreforsikringsselskap ansees som svært alvorlig i seg selv.
Agria er i tillegg en mangeårig samarbeidspartner til NKK. De gunstige forsikringsordninger
som tilbys hundemiljøet i Norge, langt på vei er basert på forsikringsbransjens tillit til NKK
og NKKs medlemmer. NKK må derfor reagere overfor fullbyrdede forsøk på
forsikringssvindel ved bruk av forfalskede NKK dokumenter. Avgjørelsen er midlertidig og
skal følges opp i tråd med kravene til saksbehandling og kontradiksjon som følger av NKKs
lover og regler. Slik DK har forstått det så har Administrasjonen og Agria utført et betydelig
arbeid i perioden på 6-8 uker som ledet til politianmeldelse mot innklagede. I følge politiet,
må det påregnes en ikke ubetydelig periode ifht etterforskning og eventuell rettsforfølgning.
Noe som forsåvidt DK SAK 05/2014 også har vist.
VEDTAK:
Inntil politiet har avsluttet etterforskning og saksbehandling er avsluttet fra Administrasjonen,
finner et enstemmig DK det nødvendig å suspendere med øyeblikk virkning <NN> rett til å
registrere valper i NKKs register og delta, herunder også som utstiller, på alle arrangementer i
regi av NKK og NKKs medlemsklubber med øyeblikkelig virkning og inntil endelig
avgjørelse foreligger.
DK-sak 04-2015: Forfalskning av underskrift ved registrering av kull.
Disiplinærkomiteen har fått oversendt anmeldelse på fra Registeringsavdelingen på vegne av
Hovedstyret i Norsk Kennel Klub.
I etterkant av kullregistreringen ble det oppdaget at innklagede har forfalsket underskriften til
medeier av tispen <YY>. Saken har vært anmeldt til politiet og forlikt ved rettsmekling.
DK ser meget alvorlig på dokumentfalsk ifht NKKs registre. Ordinært vil slikt anmeldes til
politiet og møtes med strenge reaksjoner iht. NKKs disiplinærreglement som brudd på NKKs
lover § 7-2 (1) bokstav a og b. I dette tilfellet, er innklagede faktisk medeier i hunden, har
innrømmet alle faktiske forhold, er ilagt et forelegg for dokumentfalsk og prøvd å rydde opp.

VEDTAK
Et enstemmig DK finner en hensiktsmessig reaksjon i dette tilfellet tap av rett til å registrere
valper i NKKs registre i perioden 15.06.2015 til 15.06.2017 iht NKKs lover § 7-3 (1) bokstav
c, samt tap av rett til å delta i konkurranser og organiserte arrangementer iht NKKs lover § 73 (1) bokstav g og tap av rett til å inneha tillitsverv iht NKKs lover § 7-3 (1) bokstav e - i
samme periode.
DK-sak 05-2015: Avstamningskontroll
Registreringsavdelingen (RA) i NKK har i henhold til rutiner for håndtering av gjentatte
bruddsaker, oversendt sak til Disiplinærkomiteen (DK) den 13.10.2014. Saken er behandlet av
DK i møter 5. januar, 13. mars og 6. mai 2015.
RA beskriver saken på følgende måte: "Etter skriftlig bekymringsmelding/påstand mottatt i
<DATO> om at det er to fedre av kullet født <DATO>. Etter flere purringer sendt fra NKK
både pr. brev og i mail, har det til slutt i sommer/ høst kommet blodprøve av mor, den ene av
de mulige fedrene (den andre er død) og av fire av fem valper. Farskapsanalysen viser at de
fire valpene som har avgitt blodprøve er etter den tispen og hannhunden som oppdretter har
oppgitt ved registrering. Disse kan derfor forbli registrert mens valp nr. fem med ukjent
foreldrestatus må avregistreres."
DK minner om NKKs skjema REGISTRERINGSANMELDELSE OG PARINGSBEVIS /
Generell Informasjon; "Det er oppdretters plikt å være kjent med de krav som gjelder, og
manglende kjennskap kan ikke påberopes som grunnlag for dispensasjon senere. Vi gjør
uttrykkelig oppmerksom på at dersom det gis falske eller feil opplysninger ved registreringen,
kan dette medføre at kullet senere avregistreres med de konsekvenser dette kan medføre uten
at NKK kan holdes ansvarlig." Skjemaet er signert av oppdretterne. Det er altså oppdretters
plikt å sørge for at nødvendige og korrekte opplysninger foreligger ifbm registreringen.
Dersom RA senere finner at feil opplysninger er registrert, vil dette regulært medføre
avregistrering.
Slik DK forstår det, så foreligger nødvendig og tilstrekkelig informasjon til å opprettholde
registreringen av hele kullet.
VEDTAK
DK avviser saken.

