
 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 16.16 Nettvett i NEKF 

 

 

Saksutredning: 

Hovedstyret i Norsk Kennelklubb behandlet nettvett regler på sitt møte den 20.01 2016, og fattet et vedtak i saken: 

Det skal være stor takhøyde i NKK. Det stiller høye krav til saklighet og balanse i informasjonen og 

kommunikasjonen der vedtak i RS, forbund, klubber og andre RS valgte organer diskuteres i det offentlige rom, det 

være seg både i møter, nettsider og sosiale medier. Hovedstyret ønsker ikke å legge lokk på noen som helst form for 

saklig debatt, men ber om at de som skriver tenker over konsekvensene av sine innlegg, spesielt tanke på hvordan 

det påvirker eget og andre enkeltpersoners omdømme, og totalt sett for hundesporten. 

Forbundsstyret har i senere tid observert en del svært uheldig uttalelser på sosiale medier. Vi ønsker derfor å vedta 

«vett og uvett på nett». Spesielt gjelder dette Facebook (FB), hvor ting lett kan komme ut av kontroll. Alle styrer, 

utvalg og områdeklubber i vår organisasjon bes derfor om å behandle denne saken. Åpenlys og ensidig kritikk av 

eget Forbund, utvalg, områdeklubber og enkelt medlemmer hører ikke hjemme her, dette gjelder også åpenbar 

kritikk på lovlige fattet vedtak i vår organisasjon. Slike ytringer skal gå tjenestevei. 

Vi ser at det er forskjellig praksis mht. hvem som er administratorer på div. sider. Administratoren står ansvarlig for 

hva som blir skrevet på gruppenes FB-sider, men hver enkelt må tenke på hva som skrives/deles på FB. 

Utdrag fra NKK’s lover 

§7-2 Handlinger som kan medføre reaksjon  

En eller flere reaksjoner etter dette kapitel kan ilegges, dersom:  

a) NKKs eller medlemsklubbenes 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. 

 b) Det i forbindelse med virksomheten til NKK, NKKs medlemsklubber 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. 

 c) Tillitsvalgt, herunder NKK-autoriserte og bemyndigede personer, opptrer på en måte som er uforenlig med sin 

rolle. 

 d) Hund behandles på en uakseptabel måte.  

Eller det gjøres forsøk på eller medvirkes til sådanne forhold 

         



     NETTVETT i Norges Elghundklubbers Forbund 

 Det skal være stor takhøyde i NEKF. Det stiller høye krav til saklighet og balanse i informasjonen og 

kommunikasjonen der vedtak i RS, Forbund, Klubber og andre Forbund valgte organer diskuteres i det offentlige 

rom, det være seg både i møter, nettsider og sosiale medier. Forbundsstyret ønsker ikke å legge lokk på noen som 

helst form for saklig debatt, men ber om at de som skriver tenker over konsekvensene av sine innlegg, spesielt 

tanke på hvordan det påvirker eget og andre enkeltpersoners omdømme, og totalt sett for hundesporten. 

 

Hva bør du tenke på når du er aktiv i sosiale medier? 

Bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube, nyhetsgrupper og forumer på nett, 

er en del av hverdagen for mange. Nedenfor er noen råd og tips som det kan være verdt å 

tenke igjennom. 

 

1. Unngå å kommentere saker knyttet til forbund, klubber, dommere og interne saker. 

2. Ikke kommenter andres hunder og resultater, på en sånn måte at det kan virke sårende. 

3. Vær forsiktig med å legge inn kommentarer umiddelbart - det kan være smart å tenke seg om.  

4.  Spør deg selv om du ville si det samme direkte til de det gjelder. 

5.  Forsikre deg om at det du skriver er korrekt.  

6.  Om du er usikker på om et innlegg kan være kontroversielt: Ikke legg det ut! 

7.  Bruk sunn fornuft. 

8.  Ikke legg ut bilder som er beskytta av opphavsrett (bilder fra nettaviser, publikasjoner etc.). 

9.  Om du skal legge ut bilder av andre - må du forsikre deg om at du har deres samtykke til det. 

10.  Vær klar over at din opptreden på sosiale medier kan få konsekvenser.  

 

                                                                                                Råd og retningslinjer utformet av NEKF. 

 

 

 

 BRUK NETTVETT! 

 


