ANMELDELSE AV DISIPLINÆRT FORHOLD,
JF. NKKs LOVER KAPITTEL 7
Se veileder på side 2 for hjelp til å fylle ut dokumentet.
1: ANMELDER
Navn:
2: INNKLAGEDE
Navn:
3: HVILKEN/HVILKE BESTEMMELSE(ER) I NKKS LOVER § 7-2 SOM ER BRUTT
Brudd på § 7-2 første ledd bokstav:

4: VEDTAK(STYREVEDTAK) OM ANMELDELSE BLE FATTET DEN (VEDTAK LEGGES VED)

5: VEDTAK OM MIDLERTIDIG SUSPENSJON, JF. § 7-7

JA

5a: DATO FOR VEDTAK OM MIDLERTIDIG SUSPENSJON

Nei

6: UTFYLLENDE KOMMENTARER/FAKTUM SOM DANNER GRUNNLAG FOR ANMELDELSEN

Dato

Underskrift fra styret/styrets leder

UTFYLLENDE INFORMASJON/VEILEDER
Skjemaet benyttes i de tilfeller et forhold skal anmeldes til NKK ved Administrasjonen, NKKs Domsutvalg eller til styret i klubb/
forbund. For klubber som er medlem i forbund har styret i klubben anledning til å ilegge visse reaksjoner, jf. NKKs lover § 7-3
femte ledd, jf. første ledd. Disse gjelder kun internt i klubben, og dersom styret mener at det bør gjelde for hele forbundet, må
saken anmeldes til forbundsstyret. En anmeldelse er første steg i opprettelsen av en disiplinærsak. Etter at saken er anmeldt skal
saken forberedes (partene skal gis anledning til å uttale seg etc.) og siste steg er at den som behandler saken tar en beslutning
på om det er grunnlag for å ilegge disiplinærreaksjon i det aktuelle tilfellet.
Punktene nedenfor er forklaring til hvert punkt som står i skjemaet over.
1. I henhold til NKKs lover § 7-6 første ledd kan forhold i strid med § 7-2 anmeldes av klubb, forbund, region, NKKs Hovedstyre
eller særkomité. Her skal det føres inn hvem som er anmelder i saken. Eksempel: Lillevik Hundeklubb. Enkeltmedlemmer har
ingen anmeldelsesrett. For at en disiplinærsak skal opprettes er det en forutsetning at det foreligger en anmeldelse i saken, jf.
NKKs lover § 7-6.
2. Dette punktet angir hvem som er den innklagede/anmeldte parten. Kontaktopplysninger til vedkommende skal stå her. Det
er ikke tilstrekkelig med kun navn. Dersom forholdet gjelder hund, er det eier/medeier som er parter i saken (innklagede).
3. Følgende forhold kan anmeldes:
En eller flere reaksjoner etter dette kapitel kan ilegges, dersom:
		
a)
				
				
		
b)
				
				
				
		
c)
				
				
				
		
d)
				
		
e)
		
f)
				
				

NKKs eller klubbers og forbunds lover, bestemmelser eller vedtak brytes. Bare brudd på
lover, bestemmelser og vedtak som er bekjentgjort på tilfredsstillende måte før den aktuelle
handling fant sted, kan danne grunnlag for disiplinærreaksjon.
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.
Det begås handling som er egnet til negativt å påvirke klubber og forbund eller
samarbeidende klubbers og forbunds mulighet til å avholde terminfestede arrangementer
eller gjennomføre/tilby aktiviteter i regi av NKKs klubber og forbund, regioner,
særkomiteer m.v. Ved brudd på arrangementsregelverk under arrangement gjelder bokstav a).
Tillitsvalgt, herunder NKK-autoriserte og bemyndigede personer, opptrer på en måte som
er uforenlig med sin rolle.
Hund behandles på en uakseptabel måte.
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.

Eller det gjøres forsøk på eller medvirkes til sådanne forhold
I pkt. 3 skal det angis hvilken bokstav(er) man mener er brutt. Dersom det foreligger brudd på klubbens/forbundets eget
regelverk/retningslinjer eller annet regelverk skal dette også nevnes i pkt. 3.
4. Her skal det vises til vedtaket/referatet om anmeldelse som styret i klubben/forbundet, regionen eller komiteen har fattet.
Dette legges ved anmeldelsen. Det må alltid foreligge et styrevedtak som viser at den med anmeldelsesrett har vedtatt at et
forhold i strid med NKKs lover § 7-2 skal anmeldes.
5. Dersom anmelder mener det er grunnlag for å suspendere innklagede fram til det foreligger endelig avgjørelse i saken,
har anmelder anledning til dette etter NKKs lover § 7-7 første ledd. Et slikt vedtak har særskilt ankeadgang og kan ankes
til Domsutvalget, jf. § 7-6. Midlertidig suspensjon skal kun brukes i når det er grunn til å anta at vedkommende vil bli lagt
en disiplinærreaksjon og dersom det foreligger særlige grunner. Praksis i Domsutvalget tilsier at terskelen for å ilegge
midlertidig suspensjon bør være høy.
		

a. Her skal det angis dato for når vedtaket om midlertidig suspensjon ble fattet.

6. I dette punktet skal anmelder fylle ut sakens faktiske opplysninger, herunder konkret hva slags forhold som danner grunnlag
for å anmelde saken. Dersom saken gjelder ytringer i offentligheten/sosiale medier, skal det konkretiseres hva det er i selve
ytringen som er sterkt krenkende eller svært utilbørlig. Ved behov for ytterligere opplysninger kan det legges ved vedlegg.
Disse skal nummereres. Forfatteren bør da henvise til vedleggene underveis i pkt. 6, herunder vise til hvilket vedlegg som
gjelder de opplysningene som fremkommer. Eksempel: «Innklagede behandlet hunden på en uakseptabel måte slik at hun
den begynte å blø (se vedlegg/bilde nr. 1)».
For øvrig henvises det til NKKs lover kapittel 7 samt Saksbehandlingsregler i Disiplinærsaker for NKK (SD).
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