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Innhold
» Raseforvaltning
– Ansvarsforholdet
– Myndighet
– Oppgaver
» Etikk og konflikter i klubbene
– Demokratiske prinsipper
– Ulike typer konflikter
– Forebygging
– Håndtering av konflikter
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Raseforvaltning - ansvarsforhold
» Fci Standing Orders art 3
– Ansvaret for stambokførte Fci- raser ligger hos Fci
som høyeste myndighet
• The FCI is the highest authority of the canine culture
and supports, via its Members and Contract
Partners, the well-being of pedigree dogs worldwide
as well as their selective breeding and genealogical
registrations.
• The FCI is responsible for safeguarding pedigree
dogs’ health and international pedigree dog activities
to enhance the relations between dogs and humans
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Raseforvaltning - ansvarsforhold
» FCI Breeding rules art 1
– Competence and responsibility for breeding rests
with the member countries and contract partners of
the FCI and includes breeding guidance, breeding
advice and monitoring breeding as well as the
keeping of the studbook.
– The FCI member countries and contract partners
are under the obligation to draw up their own
breeding regulations based on the FCI Breeding
Regulations, in which the breeding objectives are
laid down. Such regulations must take appropriate
and reasonable account of the specific working
characteristics of the respective breeds.
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Raseforvaltning
» Vårt regelverket sier:
– NKKs lover §1-1: NKK har det overordnede
ansvar for hundeavl og hunderaser i Norge, men
forvaltningen av den enkelte rase delegeres til den
respektive raseklubb.

» Raseforvaltningsdokument
– Vedtatt av HS i 2013
– NKKs lover § 4-3 g) Vedta retningslinjer for
raseforvaltningen.
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Raseforvaltning - ansvarsforhold
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 FCI har det overordnede ansvar og
har delegert dette til de respektive
nasjonale kennelklubber
 Kun 1 nasjonal kennelklubb kan
være medlem i FCI, jf FCIs statutter
art 7 og 8
 NKK ved Hovedstyret har delegert
raseforvaltningen til raseklubbene
 NKK ansvarlig opp mot FCI – det
overordnede ansvar
 NKK kan ta tilbake raseforvaltningen
dersom raseklubbene ikke oppfyller
plikten
 Rasklubbene har et viktig ansvar!

Raseforvaltning
» Tillit til oppdretterne
– Raseforvaltningsdokument pkt 3.5:
Sørge for at avlsregler ikke er så strenge at
oppdrettere vanskelig kan forholde seg til dem og
derfor går utenom klubben med sitt oppdrett.

» Må tørre å akseptere at noen oppdrettere har
andre motiver for sitt oppdrett enn først og
fremst utvikling av rasen
– Oppdretterne må engasjeres til å følge klubbens
anbefalinger
– Gjensidig tillit og respekt
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Raseforvaltning
» Klubbens ansvar
– Formålet er at avl skal skje i ønsket retning innenfor de rammer som er gitt
i den til enhver tid gjeldende rasestandard, med fokus på helse, atferd,
bruksegenskaper og funksjonalitet.
– Klubben har tilretteleggingsplikt slik at oppdretterne kan gjøre en best mulig
jobb ut fra de forutsetninger som foreligger.

» Ansvarets rekkevidde
– Raseforvaltningsansvaret rekker ikke lenger enn å tilrettelegge for at avl
skjer på en for rasens beste måte. Dette i samarbeid med oppdrettere/
medlemmer av klubben.
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Raseforvaltning
» Myndighet – hva skjer om noen ikke følger reglene?
 Det må skilles mellom retningslinjer satt av klubben og krav som må
godkjennes av HS på den ene siden, og brudd på de etiske grunnregler for
avl og oppdrett på den andre siden
 Retningslinjene gir klubben hjemmel til å ilegge klubbinterne reaksjoner ved
brudd.
 Om det foreligger brudd på et registreringskrav eller NKKs Etiske
grunnregler for avl og oppdrett(eks krav om HD- resultat, minimumsalder på
tispe, maksalder på tispe mfl) blir dette fanget opp ved registrering av kullet
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Raseforvaltning - oppgaver
» Klubb/ forbund:
 særlig ansvar for forvaltning og ivaretakelse av
sin(e) rase(r)
 rett til å foreslå for NKK avlsmessige
tiltak/restriksjoner.
 Foreslå endringer og være høringspart for
endringer i regler som har avlsmessig
betydning/verdi og forestå, så langt praktisk mulig,
i henhold til generelle retningslinjer.
 Forvalte utdanning av dommere og andre
funksjonærer for virksomhet i klubbens regi og
interesseområde
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Raseforvaltning

Hvis raseklubbene ønsker
å innføre et sentralt
helsekrav (dvs krav til
helsetester på foreldredyr
for registrering av valper i
NKK) er saksgangen som
følger:
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Klubbens
generalforsamling vedtar
etter flertall at de ønsker
innføring av et sentralt
helsekrav (for eksempel
krav til kjent patellaluksasjon)

Klubben sender deretter
inn søknad til NKKs
Sunnhetsutvalg(SU) som
fatter vedtak på om kravet
skal innføres eller ikke.
Hvis et sentralt krav
innføres kan det tidligst
søkes opphevet 3 år etter
det har trådt i kraft (da
også etter innsendt
søknad til
Sunnhetsutvalget etter
vedtatt på klubbens
generalforsamling).

Raseforvaltning - oppgaver
» Klubb/ forbund
 Oppmuntre til åpenhet i avl
 Tilrettelegge for av avl skjer i ønsket retning
 Utvikle og vedlikeholde rasespesifikke
avlsstategier og utarbeide avlsregler
 Foreta helseundersøkelser
 Gi råd til oppdrettere
 Utarbeide og tilgjengeliggjøring av statistikker
 Utarbeide rasekompendium
 Avholde dommerkonferanser
 Avholde rasespesial/ utstilling
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Etikk og konflikter i klubbene

Etikk og konflikter i klubbene
» Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi
er den delen av filosofien som søker å besvare
spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette»,
«hvordan bør man oppføre seg». Etikk er en
norm som et individs vilje legger til grunn for
sine ord og handlinger.
» Konflikt betyr sterk uenighet, motsetning,
krangel, kamp eller strid. Ordet brukes om en
rekke forskjellige former for motsetninger. En del
av disse kan også kalles tvister
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Etikk og konflikter i klubbene
» NKK er tuftet på tillit og
demokratiske prinsipper
» Hva er tillit?
– Tillit er menneskets følelse av at
andres godhet, ærlighet og
dyktighet er å stole på. Tillit
medfører ofte en overføring av
makt til en person eller til et
system, makt til å handle på
mine vegne, til mitt beste
» Demokrati i NKK?
– Klubber/ forbund styres etter den
alminnelige modellen hvor
representanter velges på
årsmøtet.

» Tillitsverv => tillit fra flertallet
27. april 2022

Hilde Engeland, Advokat MNA, juridisk fagsjef

Øy stein Eikeseth, Organisasjonssjef
Organisasjonsavdelingen

Etikk og konflikter i klubbene
» For å finne ut om en avgjørelse
er etisk forsvarlig, kan vi stille oss
selv noen kontrollspørsmål:
– Er det lovlig?
– Er det i samsvar med verdiene
våre?
– Er det riktig?
– Beholder vi vår troverdighet?
– Lønner det seg?
– Lar det seg forsvare?
» Et nøkkelspørsmål for å kontrollere
valgene våre er dette:
– Tåler handlingene dagslys?
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Etikk og konflikter i klubbene
» Hvorfor konflikter?
– Manglende kunnskap
– Manglende kommunikasjon og
åpenhet
– Manglende
organisasjonsforståelse
– Manglende forankring
– Krenkelse
» Hva kan gjøres?
– Informere
– Forankre
– Informere
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Etikk og konflikter i klubbene

Demokratiske rettigheter

Utfordring

stemmerett, ytringsfrihet,
likestilling, organisasjonsfrihet

På årsmøtene møter ikke alltid
flertallet av medlemmene, men det
er likevel flertallet av de som møter
som beslutter hva som skal gjelde i
den aktuelle klubb.

Retten til å fremme og bli fremmet
som kandidat til valg
Rett til å delta på årsmøter
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Konflikten oppstår når de som ikke
deltok eller mindretallet oppdager
konsekvensen av en beslutning.

Etikk og konflikter i klubbene
» Ulike typer konflikter
» Interessekonflikt/Ressurskonflikt:
– Uenighet knyttet til hvordan
penger skal brukes
» Verdikonflikt:
– Uenighet knyttet til
raseforvaltning, klubbdrift, mv
» Samarbeidskonflikt:
– Uenighet om hvordan oppgaver
løses
» Personkonflikt
– har ofte opphav i en
interessekonflikt, verdikonflikt
eller samarbeidskonflikt
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Etikk og konflikter i klubbene
» Konfliktforebygging
» Åpenhet
» Inkludering
» God og oppdatert informasjonsflyt
– god kommunikasjon
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Etikk og konflikter i klubbene
» Konflikthåndtering
– Identifisere konflikten tidlig
– Oppfordre til dialog og løsning,
evt bistå med å finne løsninger
– Bistå i «megling» mellom
partene
– Konflikter bør som hovedregel
behandles på lavest mulig
rasjonelle nivå
• Det er ikke et mål at alle
konflikter/ uenigheter skal bli
en disiplinærsak!
• Ikke vær lettkrenket!
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Etikk og konflikter i klubbene
» NKKs obligatoriske lovmal for klubber§ 2-1 annet ledd:
Medlemmene er forpliktet til å støtte [navn på klubb] og NKKs virksomhet
samt å følge [navn på klubb] og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene
er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de
befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder
klubbinternt regelverk.

» Ytringsfriheten omhandler retten til å ytre seg og gi eller motta
opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man
benytter, og uten innblanding fra myndighetene (her forstått som NKK/
klubb/ forbund).
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