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Stadgar för
Svenska Kennelklubben

Antagna vid ordinarie Kennelfullmäktige 2015, att gälla från 2016-01-01

Inledning
Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet
för de ideella föreningarna länsklubbar,
specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade
avtal anslutna klubbar, i fortsättningen
benämnda medlemsorganisationerna.
SKKs och medlemsorganisationernas verksamhet regleras av stadgar för SKK, stadgar
för länsklubbar, stadgar för respektive specialklubb och verksamhetsklubb, stadgar
för genom särskilt tecknade avtal anslutna
klubbar och stadgar för ungdomsklubb
samt SKKs regler. Om stadgar för medlemsorganisation strider mot SKKs gäller
stadgar för SKK.
SKK ingår som medlemsorganisation i Fédération Cynologique Internationale (FCI),
som är en internationell sammanslutning av
kennelklubbar.

§ 1 Mål
För SKK och medlemsorganisationerna gäller det gemensamma målet att kontinuerligt
skapa goda förutsättningar för hunden,
hundägaren och hundägandet genom att:
• Främja och utveckla goda former av
hundsport.

• Väcka intresse för och främja avel av
mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt,
jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
• Informera och sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran, utbildning
och vård.
• Bevaka och arbeta med frågor, som har
ett allmänt intresse för hundägaren och
hundägandet.
• Skapa och bevara goda relationer mellan
omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet
Moment 1
För att nå det uppsatta målet ska SKK:
1. Bevara SKKs profil som hundägarnas

riksorganisation, inspirera, stödja och
följa medlemsorganisationerna i deras
verksamhet samt medverka till god sammanhållning mellan dessa.

2. Etablera och bevara goda relationer

mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet genom att skapa sådana
förutsättningar att hundägandet blir en
respekterad och självklar livskvalitet i
samhället.

3. Följa den kynologiska utvecklingen inom
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och utom landet samt driva svenska
kynologiska intressen i internationella
sammanhang.
4. Bedriva och främja forskning inom SKKs

verksamhetsområden för att sprida kunskap om hunduppfödning samt hundens
beteenden, dess fostran, utbildning och
vård.

5. Föra register över de hundar som har rätt

till registrering och över kennelnamn.

7. Medlemsorganisation ska senast en må-

nad efter förrättade val lämna uppgift till
SKK om styrelsens sammansättning och
om viktiga funktioner utanför styrelsen.
Senast den 31 mars varje år ska medlemsorganisation lämna uppgift till SKK
om klubbens medlemsantal per den 31
december närmast föregående kalenderår.

6. Stödja uppfödarna i arbetet för en god

Moment 3
För prov-, utställnings- och tävlingsverksamhet gäller följande:

7. Verka för att prov, utställningar och täv-

1. Officiella prov, utställningar och tävlingar

8. Utbilda förtroendevalda samt klubb-,

2. Medlemsorganisation ska anmäla pla-

hundavel.

lingar anordnas.

utställnings-, prov- och tävlingsfunktionärer.

Moment 2
För att nå det uppsatta målet ska medlemsorganisation följa nedanstående bestämmelser:
1. Specialklubb ska lämna information och

råd i avelsfrågor i enlighet med SKKs
regler och riktlinjer.

2. Specialklubb ska verka för utbildning

inom de raser, för vilka klubben har
ansvar.

3. Specialklubb för jakthundar eller bruks-

hundar ska anordna jaktprov eller bruksprov.

4. Verksamhetsklubb ska lämna information

och råd i frågor som rör den verksamhet
för vilken klubben har ansvar, i enlighet
med SKKs regler och riktlinjer.

5. Verksamhetsklubb ska verka för utbild-

ning inom den verksamhet för vilken
klubben har ansvar.

6. Medlemsorganisation ska anordna prov,

utställningar och tävlingar i den ordning
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som anges i moment 3 nedan.

ska anordnas i enlighet med SKKs regler.
nerade prov, utställningar och tävlingar
samt tid och plats för dessa till SKK inom
föreskriven tid.

3. SKK fastställer med ledning av inkomna

ansökningar och i samråd med berörda
medlemsorganisationer program för prov-,
utställnings- och tävlingsverksamheten.
Centralstyrelsen kan delegera till medlemsorganisation att besluta om tid och
plats för prov, utställning och tävling.

4. SKK ansvarar för utbildning, auktorisa-

tion och avauktorisation av domare vid
prov, utställningar och tävlingar.

5. De praktiska momenten rörande utbild-

ning, auktorisation och avauktorisation
av utställningsdomare sköts av SKK.
Motsvarande moment avseende domare
vid prov sköts av aktuell special- eller
verksamhetsklubb. Special- eller verksamhetsklubben ska snarast meddela
SKK namn och adress på auktoriserad
och avauktoriserad domare. Utbildning,
auktorisation och avauktorisation av
tävlingsdomare sköts i enlighet med vad
SKK beslutar.
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§ 3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i SKKs
medlemsorganisationer. Respektive klubbstyrelse beviljar medlemskap. Beslutet om
medlemskap kan inom ett år upphävas av
Centralstyrelsen.
Medlem ska följa SKKs stadgar, regler och
riktlinjer samt vårda de hundar medlemmen har ansvar för i enlighet med beprövad
erfarenhet, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras
av kennelkonsulent eller annat behörigt
kontrollorgan.
Person som är anställd inom någon del av
SKK-organisationen kan inte väljas som
ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av
organisationen anställningen avser. Centralstyrelsen kan bevilja dispens för begränsad
tid vilken ska vara rimlig i förhållande till
situationen som föranlett dispensen. Sådan
person kan inte väljas som delegat till Kennelfullmäktige.
Person som inte är folkbokförd i Sverige kan
av SKK beviljas medlemskap.
Person som på ett förtjänstfullt sätt främjat
SKKs mål och verksamhet kan av Kennelfullmäktige kallas till hedersledamot i
SKK. Hedersledamot i SKK är befriad från
medlemsavgift.

§ 4 Medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer i SKK är länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar
(i fortsättningen benämnda avtalsanslutna
klubbar), samt Sveriges Hundungdom.
Moment 1
Länsklubb bedriver sin verksamhet enligt
stadgar för länsklubb inom ett geografiskt

område som fastställts av SKK. Stadgar för
länsklubb fastställs av ordinarie Länsklubbsfullmäktige.
Moment 2
Klubb kan bli medlem som specialklubb i
SKK genom beslut av Kennelfullmäktige
eller Centralstyrelsen. En specialklubb ansvarar för den eller de raser och/eller den
verksamhet som anges i specialklubbens
stadgar, och för vilken/vilka delegering
erhållits av Centralstyrelsen efter samråd
med specialklubben. Det ska endast finnas
en specialklubb per ras eller raser. Stadgar för
specialklubb fastställs av Centralstyrelsen.
Moment 3
Klubb kan bli medlem som verksamhetsklubb i SKK genom beslut av Kennelfullmäktige eller Centralstyrelsen. En verksamhetsklubb ansvarar för den verksamhet för
vilken huvudmannaskap delegerats från
Centralstyrelsen i samråd med verksamhetsklubben. Stadgar för verksamhetsklubb
fastställs av Centralstyrelsen.
Moment 4
Avtalsansluten klubb är en klubb vars verksamhet regleras genom avtal mellan SKK
och klubben. SKK har rätt att förändra
klubbstatusen för avtalsanslutna klubbar.
Avtalsansluten klubb har inte rätt att utse
delegat till Kennelfullmäktige och inte heller rätt att göra en anmälan till Disciplinnämnden. Stadgar för avtalsansluten klubb
fastställs av Centralstyrelsen.
Moment 5
Sveriges Hundungdom, som är SKKs ungdomsklubb, ska ha en ungdomsvårdande
verksamhet med kynologisk inriktning
enligt klubbens stadgar, vilka fastställs av
Centralstyrelsen.
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Moment 6
Samråd ska ske mellan SKK och medlemsorganisationerna samt mellan medlemsorganisationerna så att det gemensamma målet för
SKK och medlemsorganisationerna uppnås.
Moment 7
Medlemsorganisation har rätt att efter
skriftlig begäran lämna SKK.
Centralstyrelsen har rätt att förklara medlemsorganisation vilande samt förändra
klubbstatusen för specialklubb. Beslutet ska
anmälas till Kennelfullmäktige.
Kennelfullmäktige kan på förslag av Centralstyrelsen besluta att en medlemsorganisation
ska uteslutas ur SKK. För beslut om uteslutning krävs att förslaget stöds av ¾ av de
delegater som deltar i beslutet. Innan förslag
väcks om uteslutning ska Centralstyrelsen ha
gett klubben i fråga möjlighet att yttra sig.
Medlemsorganisation kan uteslutas eller få
förändrad status om klubben:
• har låg aktivitet,

Moment 8
Kennelfullmäktige kan besluta om den
avgift som medlemsorganisationerna ska
betala till SKK.

§ 5 Verksamhetsår och
		 mandatperiod
SKKs verksamhets- och räkenskapsår ska
vara kalenderår. Med mandatperiod avses
i dessa stadgar:
• För Kennelfullmäktiges ordförande, vice ordförande, justerare och rösträknare: från det
Kennelfullmäktige vid vilket valet skett,
till nästa ordinarie Kennelfullmäktige.
• För delegater till Kennelfullmäktige: från det
Kennelfullmäktige, till vilket delegaten
valts, till nästa ordinarie Kennelfullmäktige.
• För andra personer som väljs enligt stadgarna:
från det Kennelfullmäktige, vid vilket
valet skett, till och med nästa ordinarie
Kennelfullmäktige eller till och med det
Kennelfullmäktige mandatperioden avser.

• inte utövar den stadgeenliga verksamheten,

Delegat, vars medlemskap upphört i den
medlemsorganisation som utsett vederbörande, kan inte stå kvar som delegat för
denna.

• inte följer regler och riktlinjer utfärdade
av SKK eller i övrigt inte fullgör sina
skyldigheter enligt de stadgar som gäller
för klubben.

Delegat som väljs till ledamot eller suppleant
i CS eller till revisor eller revisorssuppleant
kan inte stå kvar som delegat i Kennelfullmäktige.

Medlemsorganisation kan också uteslutas
om klubben handlar på sätt som är ägnat att
skada eller motverka SKKs och/eller medlemsorganisationernas mål och verksamhet
och därigenom skadar medlemmarnas eller
allmänhetens förtroende för SKK eller någon av dess medlemsorganisationer.

§ 6 Organisation

• få medlemmar,

SKKs centrala organisation består av:
• Kennelfullmäktige
• Länsklubbsfullmäktige
• Centralstyrelse
• Revisorer
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• Valberedning
• Disciplinnämnd

§ 7 Kennelfullmäktige
Kennelfullmäktige är SKKs högsta beslutande organ utom i disciplinärenden och i
ärenden som rör SKKs länsklubbsuppdrag.
Disciplinärenden handläggs och beslutas av
Disciplinnämnden enligt §§ 13 och 14 och
SKKs länsklubbsuppdrag handläggs och
beslutas i enlighet med stadgar för länsklubb.
SKKs köp och försäljning av fast egendom
beslutas av Kennelfullmäktige.
Moment 1
Vid Kennelfullmäktige har länsklubbar,
specialklubbar, verksamhetsklubbar och
Sveriges Hundungdom yttrande-, förslagsoch rösträtt genom delegater som utses av
respektive organisation. En person kan utses
till delegat från och med det år under vilket
han/hon fyller 16 år. Vid Kennelfullmäktige
gäller att Sveriges Hundungdom kan utse
delegat oavsett delegatens ålder.
Delegat får enligt § 3 moment 7 inte vara
anställd inom SKK eller någon av dess
medlemsorganisationer.
Ledamot eller suppleant i Centralstyrelsen
och SKKs revisorer och revisorssuppleanter
är inte valbara som delegater eller suppleanter.
Moment 2 Fullmäktigedelegater
Medlemsorganisation har rätt att välja:
• En delegat med en röst om klubbens
medlemsantal understiger 1 000.
• Två röster och minst en delegat om
klubbens medlemsantal är 1 000 men
inte 3 000.
• Tre röster och minst två delegater om

klubbens medlemsantal är 3 000 men
inte 5 000.
• Fyra röster och minst två delegater om
klubbens medlemsantal är 5 000 men
inte 10 000.
• En röst därutöver för varje påbörjat
medlemsantal av 5 000 om klubbens
medlemsantal är 10 000 och däröver.
Antalet delegater bestäms av medlemsorganisationen men varje delegat kan ha
högst två röster.
En klubbs medlemsantal avser i detta sammanhang antalet medlemmar den 31 december året före aktuellt Kennelfullmäktige.
Respektive klubb kan utse suppleant för
delegat. En delegat eller suppleant får representera endast en klubb.
Medlemsorganisation ska senast den 31
mars det år Kennelfullmäktige hålls anmäla
namn och adress på delegater och suppleanter samt antal röster/delegater till SKK.
Centralstyrelsen har rätt att ändra datum
för anmälan.
Mandattiden för en delegat löper från och
med ett Kennelfullmäktige till därpå kommande ordinarie Kennelfullmäktige. Om
en suppleant ersätter en ordinarie delegat
under mandatperioden ska det anmälas till
SKK. Sker detta under pågående Kennelfullmäktige anmäls det till Kennelfullmäktiges
presidium.
Moment 3 Ordinarie fullmäktigemöte
Ordinarie Kennelfullmäktige ska hållas
vartannat år vid lämplig tid under hösten.
Tid och plats för Kennelfullmäktige bestäms
av Centralstyrelsen. Meddelande om detta
ska snarast lämnas till medlemsorganisationerna.
Kallelse till ordinarie Kennelfullmäktige ska
9
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skickas per post till varje medlemsorganisation och till varje delegat som anmälts till
SKK, senast fyra veckor före ordinarie Kennelfullmäktige. Med kallelsen bifogas SKKs
årsredovisningar, revisorernas berättelser,
valberedningens förslag samt handlingar
i de ärenden som ska behandlas på Kennelfullmäktige.
Kennelfullmäktige öppnas av ordförande i
Centralstyrelsen eller av annan person som
Centralstyrelsen utser.
Vid ordinarie Kennelfullmäktige ska följande ärenden förekomma:
1. Justering av röstlängd.
2. Val av Kennelfullmäktiges ordförande

och vice ordförande enligt § 5.

3. Centralstyrelsens anmälan om protokoll-

föring vid mötet.

4. Val av två justerare som tillsammans med

relsen.

12. Disciplinnämndens verksamhetsrapport

för de gångna två verksamhetsåren.

13. Beslut om Centralstyrelsens förslag till

verksamhetsplan för de kommande två
verksamhetsåren.

14. Beslut om Centralstyrelsens förslag till

rambudget för de kommande två verksamhetsåren.

15. Beslut om delegeringsordning till Cen-

tralstyrelsen.

16. Val av ordförande, förste och andre

vice ordförande, övriga ledamöter och
suppleanter i Centralstyrelsen enligt
§ 9 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

17. Val av två revisorer och två revisorsupp-

leanter enligt § 10.

mötesordförande ska justera protokollet.
De valda justerarna är dessutom rösträknare.

18. Val av ordförande, övriga ledamöter och

5. Frågan om Kennelfullmäktiges delegater

19. Val av ledamöter och ordförande i val-

6. Val av tre personer, som ska förbereda

20. Beslut om omedelbar justering av punk-

7. SKKs verksamhetsberättelser samt års-

21. Övriga ärenden som av Centralstyrelsen

blivit stadgeenligt kallade.

val av valberedning enligt punkt 19.

redovisningar med balans- och resultaträkningar samt revisorernas berättelser
för de gångna två verksamhetsåren.

8. Fastställande av balans- och resultaträk-

ning samt beslut om enligt dessa uppkomna vinster och förluster.

9. Rapport om förvaltade stiftelser samt

om SKK närstående bolag inklusive
årsredovisningar.

10. Centralstyrelsens redovisning av de

uppdrag föregående Kennelfullmäktige
gett Centralstyrelsen.
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11. Beslut om ansvarsfrihet för Centralsty-

suppleanter i Disciplinnämnden enligt
§ 13.
beredningen enligt § 11.
terna 16–19.

hänskjutits till Kennelfullmäktige eller
som av medlemsorganisation anmälts
till Centralstyrelsen för behandling av
Kennelfullmäktige. Anmälan av sådant
ärende ska vara skriftlig och ha kommit
till Centralstyrelsen senast den 31 mars
det år Kennelfullmäktige hålls. Centralstyrelsen ska lämna utlåtande och förslag
till beslut för de ärenden som ska tas upp
för behandling på Kennelfullmäktige.
Centralstyrelsen äger rätt att hänskjuta
inkomna ärenden till Länsklubbsfullmäktige om de faller under de frågor
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som stadgemässigt ska behandlas av
Länsklubbsfullmäktige samt om de berör
vad som avtalats i gällande länsklubbsuppdrag.
Ärenden som väcks vid ordinarie Kennelfullmäktige, och som inte finns med under
punkt 21, kan tas upp till behandling men
inte till beslut, om Kennelfullmäktige så
beslutar.
Eventuell reservation mot Kennelfullmäktiges beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt.
Den underskrivna reservationen ska lämnas
till mötesordförande och av denne anmälas
innan mötet förklaras avslutat.
Kennelfullmäktige avslutas av ordförande i
Centralstyrelsen eller av annan person som
Centralstyrelsen utser.
Moment 4 Extra fullmäktigemöte
Extra Kennelfullmäktige ska hållas:
• om Kennelfullmäktiges valda revisorer
så yrkar,
eller

• om minst en tredjedel av delegaterna så
yrkar.
Centralstyrelsen kan kalla till extra Kennelfullmäktige om Centralstyrelsen bedömer
att särskilda skäl finns.
Yrkande om extra Kennelfullmäktige ska
vara skriftligt och ställas till Centralstyrelsen
samt innehålla uppgift om det ärende eller
de ärenden som ska tas upp till behandling
samt skäl till yrkandet.
Vid extra Kennelfullmäktige får endast
ärenden som angetts i kallelsen tas upp.
Extra Kennelfullmäktige ska hållas inom
90 dagar räknat från den dag då yrkandet
inkom till Centralstyrelsen. Tid och plats
för extra Kennelfullmäktige bestäms av

Centralstyrelsen.
Kallelse till extra Kennelfullmäktige ska
senast fyra veckor före mötet skickas per
post till varje medlemsorganisation och till
varje delegat som finns anmäld hos Centralstyrelsen. Med kallelsen bifogas handlingar
i det eller de ärenden som ska behandlas.
Moment 5 Röstning
Kennelfullmäktige är beslutsför då fler än
hälften av Kennelfullmäktiges totala röstetal
är närvarande vid mötet.
Röstning ska som regel ske öppet.
Röstning vid val ska ske med slutna sedlar
om någon delegat så yrkar. Röstsedeln ska
innehålla det antal namn som ska väljas.
I annat ärende än val kan röstning ske med
slutna sedlar om någon delegat så yrkar och
om Kennelfullmäktige så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som
får flest röster. Vid lika röstetal i ärende där
röstning sker öppet gäller den mening som
stöds av tjänstgörande ordförande under
förutsättning att denne är delegat. I annat
fall avgörs ärendet genom lottning. Om
röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir
lika, avgörs ärendet genom lottning.
Moment 6 Närvarorätt med mera
Vid Kennelfullmäktige har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig men
inte rätt att delta i beslut. De har också rätt
att i protokollet få antecknat en mot beslut
avvikande mening.
• Ledamot och suppleant i Centralstyrelsen.
• SKKs verkställande direktör samt de
tjänstemän som ska tjänstgöra vid Kennelfullmäktige.
• Av Kennelfullmäktige vald ordförande

11

STADGAR FÖR SVENSKA KENNELKLUBBEN

och vice ordförande i Kennelfullmäktige.

2. Ett förslag till beslut utformat så att svaret

• Av Länsklubbsfullmäktige vald ordförande och vice ordförande.

3. Uppgift om vilket datum omröstningen

• Av Kennelfullmäktige valda revisorer och
revisorsuppleanter.
• Ordförande i SKKs Disciplinnämnd eller
ersättare för denne.
• Valda ledamöter i valberedningen.
• Av valberedningen föreslagna personer.

ska vara avslutad. För svar per post gäller
poststämpelns datum.
Uteblivet svar eller svar som kommit till
SKK efter det att omröstningen avslutats
jämställs med avstår. Båda rösträknarna ska
kallas och minst en av dessa ska närvara då
postöppning och rösträkning sker.

Är någon av ovannämnda personer vald
delegat gäller för denne samma som för
annan vald delegat. Ledamot och suppleant i Centralstyrelsen, SKKs revisorer och
revisorssuppleanter samt anställd inom SKK
eller någon av dess medlemsorganisationer
kan inte utses till delegat.

Moment 8 Kostnader
Medlemsorganisation svarar för samtliga
kostnader för delegat och suppleant vid
ordinarie och extra Kennelfullmäktige.

Centralstyrelsen får bjuda in gäster till Kennelfullmäktige. Gästerna har rätt att närvara
under förhandlingarna om Kennelfullmäktige inte beslutar annat. Kennelfullmäktige
kan medge gäster rätt att yttra sig under
pågående förhandling.

Centralstyrelsen svarar för kostnaderna för
övriga personer angivna i § 7 moment 6 vid
ordinarie och extra Kennelfullmäktige. Är
någon av dessa vald delegat gäller för denne
samma som för annan vald delegat.

Moment 7 Skriftlig omröstning
Ärende, som enligt stadgarna ska läggas fram
till Kennelfullmäktige för behandling och
beslut men som av Centralstyrelsen bedöms
som brådskande, kan avgöras genom skriftlig
omröstning utan att Kennelfullmäktige
kallas till extra möte.
För beslut fordras att fler än hälften av delegaterna har lämnat svar på Centralstyrelsens
skickade förslag.
Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar
efter det att delegaterna har fått:
1. Redovisning för ärendet med tillhörande

handlingar. Med handlingarna ska bifogas
svarskuvert märkt ”KF-omröstning”.
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endast kan bli Ja, Nej eller Avstår.

De fackliga organisationerna svarar för kostnaderna för sina representanter vid ordinarie
och extra Kennelfullmäktige.

§ 8 Länsklubbsfullmäktige
Länsklubbsfullmäktige är enligt stadgar för
länsklubb länsklubbarnas högsta beslutande
organ i ärenden som avser för länsklubbarna
gemensamma frågor. Undantaget är de ärenden som beslutas av Kennelfullmäktige och
Disciplinnämnden enligt stadgar för SKK.

§ 9 Centralstyrelse
Centralstyrelsen består av ordförande – benämnd SKKs ordförande – förste vice ordförande, andre vice ordförande, sex övriga
ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.
SKKs ordförande väljs av ordinarie Kennelfullmäktige för en tid av två år. Övriga
ordinarie ledamöter väljs för en tid av fyra
år. Suppleanter väljs för en tid av två år.
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Med två respektive fyra år menas här tiden
från det Kennelfullmäktige då val skett till
och med nästkommande respektive därpå
kommande ordinarie Kennelfullmäktige.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet
vid ordinarie Kennelfullmäktige visar eller,
om röstetal saknas, enligt beslut av Kennelfullmäktige.
Endast den som är medlem i medlemsorganisation inom SKK kan väljas till ordinarie
ledamot och suppleant.
Centralstyrelsen har rätt att adjungera
personer.
I ärenden som berör enskild medlemsorganisation kan CS begära närvaro av representant
för medlemsorganisationen. Varje medlemsorganisation har efter särskild framställan
rätt att vara representerad vid Centralstyrelsens sammanträde för behandling av ett
för respektive medlemsorganisation speciellt
ärende. Medlemsorganisationens styrelse
utser sin representant.

Moment 2 Sammanträden
Centralstyrelsen sammanträder efter kallelse
av SKKs ordförande eller, vid förhinder för
denne, av förste eller andre vice ordförande.
Centralstyrelsen ska sammanträda minst
fyra gånger per kalenderår.
Till Centralstyrelsens sammanträden ska
suppleanter och adjungerade alltid kallas.
Centralstyrelsen är beslutsför då samtliga
ledamöter är kallade och minst fem ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Som
Centralstyrelsens beslut gäller den mening,
som får flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening, som stöds av tjänstgörande
ordförande.
Centralstyrelsen kan i frågor av brådskande
natur fatta beslut genom telefonsammanträden, e-post eller motsvarande.
Moment 3 Styrelsens uppdrag
Centralstyrelsen ska, förutom vad som i
övrigt anges i dessa stadgar:

Adjungerad person eller representant för
medlemsorganisation har förslags- och
yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

• Bereda ärenden som ska behandlas på
Kennelfullmäktige och/eller Länsklubbsfullmäktige.

Centralstyrelsen får inom eller utom sig
utse kommittéer, som beslutar i ärenden
eller ärendegrupper i den utsträckning som
styrelsen bestämmer. Beslut som fattats i
kommittéerna ska protokollföras och anmälas vid Centralstyrelsens nästa sammanträde.

• Genomföra de uppdrag Kennelfullmäktige har gett Centralstyrelsen samt
de uppdrag Länsklubbsfullmäktige gett
Centralstyrelsen inom ramen för länsklubbsuppdraget.

Centralstyrelsen har rätt att utfärda ett temporärt tillträdesförbud för medlem eller inte
medlem till utställning, prov eller tävling
eller annat klubbarrangemang.

• Förvalta SKKs tillgångar, arkiv och korrespondens.
• Årligen, senast den 31 maj, skicka SKKs
revisorer Centralstyrelsens årsredovisning
samt övrigt underlag till SKKs revisorer.

Centralstyrelsen utser inom eller utom sig
personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna SKKs firma.

• Årligen skicka Centralstyrelsens årsredovisning, delårsbokslut samt revisorernas
berättelse till medlemsorganisationerna.

Centralstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

• Anställa och avsluta anställning för SKKs
13
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VD samt ge denne nödvändiga direktiv.
• Vara den centrala ledningen för genomförandet av verksamheter enligt § 2.
• Tolka stadgar samt ha rätt att bevilja dispens från dessa. Vid CS stadgetolkning
som inte accepteras och där någon form
av jävsituation (på något sätt berör CS)
ens kan tänkas, kan tolkningen underställas jurist som kan godkännas av parterna.
• Besluta om SKKs regler och riktlinjer
samt ha rätt att bevilja dispens från dessa.
• Besluta om disciplinära åtgärder i enlighet
med i § 14 angiven behörighet.
• Ansvara för utbildning, auktorisation och
avauktorisation av kennelkonsulenter.
• I övrigt sköta SKKs angelägenheter.

§ 10 Revisorer
SKKs balans- och resultaträkning samt
Centralstyrelsens förvaltning ska årligen
granskas av Kennelfullmäktiges valda revisorer. Av dessa ska minst en vara auktoriserad.
Revisorernas berättelse ska ingå i de
handlingar som enligt § 7 moment 3 ska
distribueras till medlemsorganisationerna
och till varje delegat som anmälts till Centralstyrelsen.
Kennelfullmäktige väljer två ordinarie
revisorer och två revisorsuppleanter, varav
likaledes minst en ska vara auktoriserad,
för en tid av två år. Med två år menas här
tiden från det Kennelfullmäktige då val har
skett till nästa ordinarie Kennelfullmäktige.
Revisorerna har rätt att begära att få närvara
vid Centralstyrelsens sammanträden.
Protokoll från Centralstyrelsens sammanträden samt delårsbokslut ska skickas till
revisorerna och deras suppleanter.
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§ 11 Valberedning
Kennelfullmäktiges valberedning ska förbereda de val, som stadgemässigt ska ske enligt
§ 7 moment 3 punkt 2, 17, 18 och 19.
Valberedningens förslag ska ingå i de handlingar som enligt § 7 moment 3 per post ska
sändas till medlemsorganisationerna och till
varje delegat som anmälts till SKK.
Valberedningen ska bestå av fem ordinarie
ledamöter, varav en ordförande. Ordförande
och två ordinarie ledamöter väljs vid varje
ordinarie Kennelfullmäktige. Mandatperioden för ordinarie ledamöter ska vara
fyra år och för ordförande två år. Med fyra
respektive två år menas här tiden från det
Kennelfullmäktige då val skett till och med
nästkommande respektive därpå kommande
ordinarie Kennelfullmäktige.
Valberedningen bör beredas tillfälle att
närvara vid något av Centralstyrelsens sammanträden.
Protokoll från Centralstyrelsens sammanträden samt delårsbokslut ska skickas till
valberedningens ledamöter.

§ 12 Protokoll
Protokoll ska föras vid Kennelfullmäktige,
Länsklubbsfullmäktige, Centralstyrelsens
sammanträden samt vid sammanträden i
Centralstyrelsens kommittéer. Protokollen
ska återge de ärenden som behandlats och
de beslut som fattats och ska vara justerade
av tjänstgörande ordförande och av vald
eller valda justerare.
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen enligt ovan samt i medlemsorganisationerna ska arkiveras i enlighet med
Centralstyrelsens utfärdade direktiv.
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§ 13 Disciplinnämnd

kan av Disciplinnämnden

Moment 1
Vid ordinarie Kennelfullmäktige väljs för
en tid av två år till och med nästa ordinarie
Kennelfullmäktige en disciplinnämnd som
består av ordförande och fyra övriga ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.

• tilldelas varning,

Ordförande och minst en av de övriga ordinarie ledamöterna eller minst en av suppleanterna ska vara notariemeriterade jurister.
Disciplinnämnden utser inom sig en ersättare för ordföranden. Ersättaren, som ska
vara notariemeriterad jurist, tjänstgör som
ordförande vid förhinder för den ordinarie
ordföranden.
Moment 2
För Disciplinnämnden gäller den arbetsordning som fastställs av ordinarie Kennelfullmäktige.
Vid ordinarie Kennelfullmäktige ska Disciplinnämnden lämna verksamhetsrapport
för mandatperioden.

§ 14 Disciplinärenden

• tilldelas varning i kombination med avstängning för viss tid att registrera hund
(registreringsförbud) och/eller förbud
för viss tid att vid prov, utställning och
tävling framföra eller låta framföra hund
(tävlingsförbud),
• uteslutas ur SKK och dess medlemsorganisationer (SKK-organisationen). Den
som är utesluten har inte rätt att vid prov,
utställning eller tävling framföra eller låta
framföra hund.
• Om förseelsen är ringa eller omständigheterna kan anses förmildrande har
Disciplinnämnden rätt att tilldela erinran
eller besluta att helt underlåta disciplinär
åtgärd.
eller av Centralstyrelsen

• under bestämd eller obestämd tid förbjudas att närvara, vid arrangemang
som anordnas av, eller vid plats/lokal
som nyttjas av, SKK eller någon av dess
medlemsorganisationer (tillträdesförbud),

Moment 1
Enskild person som är medlem enligt § 3
moment 7 och som:

• meddelas förbud för viss tid att vid prov,
utställning och tävling framföra eller låta
framföra hund (tävlingsförbud).

1. handlar i strid mot dessa stadgar eller mot

Moment 2
Fråga om disciplinär åtgärd upptas av Disciplinnämnden efter skriftlig anmälan från
SKKs Centralstyrelse eller från styrelse för
länsklubb, specialklubb, verksamhetsklubb,
Sveriges Hundungdom eller från enskild
medlem.

stadgar för medlemsorganisation eller
åsidosätter de regler och riktlinjer som
utfärdats med stöd av stadgarna

eller
2. handlar på sätt som är ägnat att skada eller

motverka SKKs och/eller medlemsorganisationernas mål och verksamhet, eller att
skada medlemmarnas eller allmänhetens
förtroende för SKK eller någon av dess
medlemsorganisationer

Fråga om disciplinär åtgärd kan även tas
upp av Centralstyrelsen på eget initiativ eller efter anmälan från styrelse för länsklubb,
specialklubb, verksamhetsklubb, Sveriges
Hundungdom eller enskild medlem. Cen15
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tralstyrelsen har rätt att hänskjuta ärenden
till Disciplinnämnden för prövning.
I anmälan ska anges de omständigheter
som anmälaren åberopar till stöd för sitt
påstående om att den anmälde kan antas
ha handlat på sätt som kan medföra disciplinär åtgärd.
Anmälan kan avvisas om den är så bristfällig
att den inte kan läggas till grund för en prövning av ärendet och anmälaren inte lämnar
de förtydliganden som begärs.
Moment 3
Medlem som uteslutits genom beslut av
Disciplinnämnden, eller som upphört att
vara medlem i någon av medlemsorganisationerna sedan anmälan mot medlemmen
inkommit, kan inte åter antas som medlem i medlemsorganisation annat än efter
Disciplinnämndens tillstyrkan. Den som
upphört att vara medlem i någon av medlemsorganisationerna i nära anslutning till
att en anmälan ingivits, bör inte åter antas
som medlem i medlemsorganisation utan
Disciplinnämndens tillstyrkan.
Disciplinnämnden får besluta att den som
anmälts till nämnden ska omfattas av registrerings- och/eller tävlingsförbud till dess
ärendet slutligt avgjorts. Sådant beslut kan
fattas vid telefonsammanträde.
Centralstyrelsen får besluta att den som
är föremål för styrelsens behandling av ett
disciplinärende ska omfattas av tillträdeseller tävlingsförbud till dess ärendet slutligt
avgjorts.
Beslut som inte innefattar ett slutligt avgörande av ärendet får fattas av Disciplinnämndens ordförande. Ordföranden får
dock inte besluta om registrerings- och/eller
tävlingsförbud.
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Moment 4
SKK eller medlemsorganisation svarar inte
för skada eller kostnad som åsamkas någon
genom Disciplinnämndens eller Centralstyrelsens beslut i disciplinärende. För
sådan skada eller kostnad svarar inte heller
förtroendevald, tjänsteman eller funktionär
i SKK eller medlemsorganisation i den mån
denne i disciplinärendet företrätt SKK eller
medlemsorganisation.
Part som i disciplinärende anlitar ombud,
införskaffar sakkunnigutlåtande eller på
annat sätt ådrar sig kostnader för utredning
i ärendet, svarar själv för sådana kostnader
oavsett ärendets utgång.

§ 15 Force Majeure
SKK eller medlemsorganisation, som på
grund av omständighet som den inte kunnat
råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller
försening i leveranser från leverantör eller
liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet
på det sätt som planerats, är inte skyldig att
återbetala erlagda avgifter som avser sådant
evenemang. SKK eller medlemsorganisation
äger således rätt att behålla del av eller hela
den avgift som betalats för icke genomfört
evenemang till täckande av uppkomna
kostnader. Medlemsorganisations beslut
att behålla betald avgift kan överklagas till
Centralstyrelsen. På motsvarande sätt äger
SKK eller medlemsorganisation rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört
evenemang av den som inte redan betalat
avgiften.
SKK eller medlemsorganisation svarar inte
för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke
genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom

SKK eller medlemsorganisation som fattat
beslut om sådant evenemang, svarar för
skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 16 Stadgeändring
Förslag till ändring i stadgar för SKK ska
handläggas enligt § 7 moment 3 punkt 21.
Beslut om ändring av stadgarna fattas av
Kennelfullmäktige. För sådant beslut krävs
antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de
delegater som deltar i beslutet vid ett ordinarie
Kennelfullmäktige eller att likalydande beslut
fattas med enkel majoritet vid två på varandra
följande Kennelfullmäktige, varav minst ett
ska vara ordinarie.

§ 17 Upphörande av SKK
För att beslut om SKKs upplösning ska vara
giltigt ska detta ha fattats av två på varandra
följande Kennelfullmäktige, varav minst ett
ordinarie, och på det senare fullmäktigemötet ha stötts av minst tre fjärdedelar av de
delegater som deltog i beslutet.
Upplöses SKK ska tillgångarna användas för
något syfte som sammanhänger med målet
för SKKs verksamhet. Beslut om detta fattas av det Kennelfullmäktige där frågan om
upplösning avgörs.
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Stadgar för
länsklubb

Antagna vid ordinarie Länsklubbsfullmäktige 2015, att gälla från 2016-01-01

Inledning

• Informera och sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran, utbildning
och vård.

En länsklubb har en samordnande roll för
alla medlemsorganisationer i SKK inom
länsklubbens geografiska område.

• Skapa och bevara goda relationer mellan
omvärlden och hundägaren och hundägandet.

Av länsklubbens namn ska det geografiska
området framgå. I namnet ska ordet kennelklubb förekomma.

§ 2 Verksamhet

Länsklubbens verksamhet regleras av stadgar
för länsklubb, i tillämpliga delar stadgar för
SKK samt SKKs regler och riktlinjer.

§ 1 Mål

• Bevaka och arbeta med frågor som har
ett allmänt intresse för hundägaren och
hundägandet.

Länsklubben har en sammanhållande verksamhet inom sitt geografiska område. För att
uppnå det uppsatta målet ska länsklubben:
1. Informera och ge kunskap om SKK och

den egna klubben, dess mål, organisation
och arbetsformer.

För länsklubb och SKKs övriga medlemsorganisationer gäller det gemensamma målet
att kontinuerligt skapa goda förutsättningar
för hunden, hundägaren och hundägandet
genom att:

2. Ge medlemmarna service och stöd i

• Främja och utveckla goda former av
hundsport.

ning om sitt ansvar gentemot hunden,
hundägaren och omvärlden.

• Väcka intresse för och främja avel av
mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt,
18

jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.

Länsklubbar utgör tillsammans med specialklubbar, verksamhetsklubbar, genom
särskilt tecknade avtal anslutna klubbar och
ungdomsklubb Svenska Kennelklubben
(SKK) – hundägarnas riksorganisation – och
är, liksom de andra medlemsorganisationerna
inom SKK, ideella föreningar.

arbetet med hunden, bevaka och arbeta
med frågor som har allmänt intresse för
hundägaren och hundägandet.

3. Ge uppfödarna information och utbild-

4. Informera och sprida kunskap om hund-

uppfödning, hundens beteenden, dess
fostran, utbildning och vård.
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5. Ta initiativ till och bevara samråd mellan

egen klubb och specialklubbar, verksamhetsklubbar och ungdomsklubbar inom
klubbens geografiska område samt stödja
ungdomsklubben och dess verksamhet.

6. Anordna utställningar, lydnadsprov och

tävlingar, vilka för att vara officiella ska
anordnas enligt av SKK utfärdade bestämmelser och anmälas till SKK med uppgift
om planerade tider och platser.

7. Kontinuerligt bedriva medlemsvärvning.
8. Utbilda förtroendevalda samt funktionä-

rer till de verksamheter som länsklubben
bedriver.

§ 3 Medlemskap
Länsklubben är medlemsorganisation i
SKK. Beslut om länsklubbens geografiska
gränser fattas av Centralstyrelsen efter samråd med berörda länsklubbar.
Länsklubb har rätt att skriftligt begära att
få upphöra som medlem i organisationen
enligt stadgar för SKK.
Kennelfullmäktige kan på förslag av Centralstyrelsen besluta att länsklubb ska uteslutas
ur SKK. Centralstyrelsen har rätt att förklara
länsklubb vilande. Sådant beslut ska anmälas
till Kennelfullmäktige.
Lokal kennelklubb är klubbansluten till
länsklubb. Lokalklubbsmedlem är därmed
kopplad till länsklubben.
Enskild person, som är bosatt inom klubbens geografiska område, kan bli medlem
i länsklubben.
SKK kan i samråd med länsklubbens styrelse bevilja medlemskap i länsklubben för
person som inte är bosatt inom klubbens
geografiska område.
Person som på ett förtjänstfullt sätt främjat
länsklubbens mål och verksamhet kan av

klubbens ordinarie länsklubbsårsmöte kallas
till hedersmedlem i länsklubben.
Medlem ska följa SKKs stadgar, regler och
riktlinjer samt vårda de hundar medlemmen
har ansvar för i enlighet med beprövad erfarenhet så att någon befogad anmärkning mot
hundhållningen inte kan göras av behörigt
kontrollorgan.
Medlemskap i länsklubben upphör om
medlem begär sitt utträde ur länsklubben,
inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur länsklubb,
specialklubb, verksamhetsklubb, avtalsansluten klubb eller ungdomsklubb genom
beslut av Disciplinnämnden.
Medlem i länsklubb, specialklubb, verksamhetsklubb, avtalsansluten klubb, lokalklubb
eller ungdomsklubb som uteslutits genom
beslut av Disciplinnämnden, får inte åter
antas som medlem annat än efter tillstyrkan
av Disciplinnämnden. Den som begärt
utträde ur någon eller några av nämnda
klubbar, efter det att han/hon anmälts till
Disciplinnämnden, bör inte återtas som
medlem annat än efter Disciplinnämndens
tillstyrkan.
Enskild person, myndighet, företag eller
förening kan bli stödjande medlem. Sådan
medlem är inte valbar till förtroendeuppdrag
inom länsklubben och har inte rösträtt
eller andra rättigheter inom länsklubben
eller SKK.
Person som är anställd inom någon del av
SKK-organisationen kan inte väljas som
ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av
organisationen anställningen avser. Sådan
person kan inte heller väljas som delegat
till Kennelfullmäktige.

§ 4 Medlemsavgift
Medlem ska årligen betala medlemsavgift i
19
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länsklubben med det belopp som ordinarie
Länsklubbsfullmäktige fastställer.
Om flera personer i samma familjehushåll
är medlemmar i länsklubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift.
Övriga familjemedlemmar betalar en familjemedlemsavgift som fastställs av ordinarie
Länsklubbsfullmäktige.
I medlemsavgift till lokalklubb ska den avgift
ingå, som fastställts på ordinarie länsklubbsfullmäktige och som lokalklubben i sin tur
betalar in till länsklubben. Lokalklubbens
årligen insända medlemsförteckning avgör
avgiftens storlek.
Avgift för stödjande medlem fastställs av
ordinarie Länsklubbsfullmäktige.

• För andra personer som väljs enligt stadgarna:
från det årsmöte vid vilket valet skett, till
och med det årsmöte som mandatperioden avser.
Delegat, vars medlemskap upphört i den
medlemsorganisation som utsett vederbörande, kan inte stå kvar som delegat för
denna.

§ 6 Organisation
Länsklubbarnas organisation består av:

Medlemsavgiften uppbärs av SKK genom
dess centrala kansli.

• Länsklubbsfullmäktige

Ständig medlem betalar ingen årlig medlemsavgift till länsklubben. Ständigt medlemskap kan från och med 1976-01-01
inte tecknas.

• Länsklubbsstyrelse

Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift
men har samma rättigheter och skyldigheter
som helbetalande medlem. För de avgifter
länsklubben ska betala till SKK enligt stadgar för SKK svarar länsklubben.

• Valberedning

Medlem som betalat hel medlemsavgift i
länsklubb samt ständig medlem och hedersmedlem får tidningen Hundsport.

§ 5 Verksamhetsår och
		mandatperiod
Länsklubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod
avses i dessa stadgar:
• För delegater till Länsklubbsfullmäktige: från
det Länsklubbsfullmäktige till vilket
delegaten valts, till nästa ordinarie Länsklubbsfullmäktige.
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• För Länsklubbsfullmäktiges ordförande, vice
ordförande, justerare och rösträknare: från det
Länsklubbsfullmäktige vid vilket valet
skett, till nästa ordinarie Länsklubbsfullmäktige,

• Länsklubbsårsmöte
• Lokalklubb
• Revisorer

§ 7 Länsklubbsfullmäktige
Länsklubbsfullmäktige är länsklubbarnas
högsta beslutande organ i ärenden som avser för länsklubbarna gemensamma frågor.
Undantaget är de ärenden som beslutas av
Kennelfullmäktige och Disciplinnämnden
enligt stadgar för SKK.
Moment 1
Vid Länsklubbsfullmäktige har länsklubb
yttrande-, förslags- och rösträtt genom delegater som utses av respektive länsklubb. En
person kan utses till delegat från och med
det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Delegat får enligt § 3 inte vara anställd
inom SKK eller någon av dess medlemsor-
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ganisationer.
Ledamot eller suppleant i Centralstyrelsen
och SKKs revisorer och revisorssuppleanter
är inte valbara som delegater eller suppleanter.
Moment 2 Delegater
Länsklubb har rätt att välja:
• En delegat med en röst om klubbens
medlemsantal understiger 1 000.
• Två röster och minst en delegat om
klubbens medlemsantal är 1 000 men
inte 3 000.
• Tre röster och minst två delegater om
klubbens medlemsantal är 3 000 men
inte 5 000.
• Fyra röster och minst två delegater om
klubbens medlemsantal är 5 000 men
inte 10 000.
• En röst därutöver för varje påbörjat
medlemsantal av 5 000 om klubbens
medlemsantal är 10 000 och däröver.
Antalet delegater bestäms av medlemsorganisationen men varje delegat kan ha
högst två röster.
En klubbs medlemsantal avser i detta
sammanhang antalet medlemmar den 31
december året före aktuellt Länsklubbsfullmäktige.

med ett Länsklubbsfullmäktige till nästa
Länsklubbsfullmäktige. Om en suppleant
ersätter en ordinarie delegat under mandatperioden ska det anmälas till SKK. Sker
detta under pågående Länsklubbsfullmäktige anmäls det till Länsklubbsfullmäktiges
presidium.
Moment 3 Länsklubbsfullmäktige
Länsklubbsfullmäktige ska hållas vartannat
år vid lämplig tid under hösten.
Tid och plats för Länsklubbsfullmäktige bestäms av Centralstyrelsen, och meddelande
om detta ska snarast lämnas till medlemsorganisationerna.
Centralstyrelsen har rätt att ändra datum
för anmälan.
Kallelse ska senast fyra veckor före mötet
skickas per post till varje länsklubb och till
varje delegat som av länsklubben anmälts
till SKK. Med kallelsen bifogas SKKs årsredovisningar vad avser Centralstyrelsens
ansvar och uppdrag för länsklubbarna samt
handlingar i de ärenden, som ska behandlas
på Länsklubbsfullmäktige.
Länsklubbsfullmäktige öppnas av Centralstyrelsens ordförande eller av annan person
som Centralstyrelsen utser.
Vid ordinarie Länsklubbsfullmäktige ska
följande ärenden förekomma:

Respektive klubb kan utse suppleant för
delegat. En delegat eller suppleant får representera endast en klubb.

1. Justering av röstlängd.

Länsklubb ska senast den 31 mars det år som
ordinarie Länsklubbsfullmäktige avhålls till
Centralstyrelsen anmäla namn och adress på
delegater och suppleanter samt antal röster/
delegater. Centralstyrelsen har rätt att ändra
datum för anmälan.

3. Centralstyrelsens anmälan om protokoll-

Mandattiden för en delegat löper från och

2. Val av Länsklubbsfullmäktiges ordfö-

rande och vice ordförande enligt § 5.
föring vid mötet.

4. Val av två justerare som tillsammans med

mötesordförande ska justera protokollet.
De valda justerarna är dessutom rösträknare.
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5. Frågan om länsklubbarnas fullmäktige-

delegater blivit stadgeenligt kallade.

6. SKKs årsredovisningar vad avser Cen-

tralstyrelsens ansvar och uppdrag för
länsklubbarna för de gångna verksamhetsåren.

7. SKKs revisorers rapport avseende Cen-

tralstyrelsens uppdrag.

8. Beslut om Centralstyrelsens förslag till

disposition av länsklubbsfonden.

9. Beslut om Centralstyrelsens förslag till

verksamhetsplan för länsklubbsuppdraget för de kommande två verksamhetsåren.

10. Beslut om Centralstyrelsens förslag till

budget för länsklubbsuppdraget för de
kommande två verksamhetsåren samt
beslut om Centralstyrelsens förslag till
medlemsavgift för länsklubbarnas och
lokalklubbarnas medlemmar, budget
för medlemstidningen Hundsport samt
därtill hörande frågor.

Väcks vid Länsklubbsfullmäktige förslag i
ett ärende som inte finns medtaget bland
övriga ärenden under punkt 14 kan, om
fullmäktigemötet så beslutar, ärendet tas upp
till behandling men inte till beslut.
Eventuell reservation mot Länsklubbsfullmäktiges beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska
lämnas till mötesordförande och av denne
anmälas innan mötet förklaras avslutat.
Ordinarie Länsklubbsfullmäktige avslutas av
Centralstyrelsens ordförande eller av annan
person som Centralstyrelsen utser.
Moment 4 Extra Länsklubbsfullmäktige
Extra Länsklubbsfullmäktige ska hållas:
• om Kennelfullmäktiges valda revisorer
så yrkar,
eller

11. Beslut om Centralstyrelsens förslag vad

• om minst en tredjedel av delegaterna så
yrkar.

12. Beslut om medlemsavgift för lokal-

Centralstyrelsen kan kalla till extra Länsklubbsfullmäktige om Centralstyrelsen
bedömer att särskilda skäl finns.

gäller avgifter vid länsklubbarnas utställningar.
klubbsmedlem till länsklubb

13. Beslut om delegeringsordning till Cen-

tralstyrelsen.

14. Övriga ärenden som av Centralstyrelsen

hänskjutits till länsklubbarnas fullmäktige eller som av länsklubb anmälts
till Centralstyrelsen för behandling av
Länsklubbsfullmäktige.
Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig
och ha inkommit till Centralstyrelsen senast den 31 mars samma år som ordinarie
Länsklubbsfullmäktige hålls. Till ärendet
ska Centralstyrelsen för behandling på
Länsklubbsfullmäktige avge utlåtande och
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lämna förslag till beslut.

Yrkande om extra Länsklubbsfullmäktige
ska vara skriftligt och ställas till Centralstyrelsen samt innehålla uppgift om det
ärende eller de ärenden som ska tas upp till
behandling samt skäl till yrkandet.
Extra Länsklubbsfullmäktige ska hållas inom
90 dagar räknat från den dag då yrkandet
inkom till Centralstyrelsen. Tid och plats
för extra Länsklubbsfullmäktige bestäms
av Centralstyrelsen.
Kallelse till extra Länsklubbsfullmäktige ska
senast fyra veckor före mötet skickas per
post till varje länsklubb och till varje delegat
som finns anmäld hos SKK. Med kallelsen
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bifogas de handlingar i det eller de ärenden
som ska behandlas.

• Av Kennelfullmäktige valda ledamöter i
valberedningen

Moment 5 Röstning
Länsklubbsfullmäktige är beslutsför då
minst två tredjedelar av delegaterna finns
antecknade på den för mötet justerade
röstlängden.

Är någon av ovannämnda personer vald
delegat gäller för denne samma som för
annan vald delegat. Ledamot och suppleant i Centralstyrelsen, SKKs revisorer och
revisorssuppleanter samt anställd inom SKK
eller någon av dess medlemsorganisationer
kan inte utses till delegat.

Röstning ska som regel ske öppet.
Röstning vid val ska ske med slutna sedlar
om någon delegat så yrkar. Röstsedeln ska
innehålla det antal namn som ska väljas.
I annat ärende än val kan röstning ske med
slutna sedlar om någon delegat så yrkar och
om Länsklubbsfullmäktige så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som
erhåller högsta röstetal. Vid lika röstetal i
ärende där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande
under förutsättning att denne är delegat. I
annat fall avgörs ärendet genom lottning.
Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar
blir lika, avgörs ärendet genom lottning.
Moment 6 Närvarorätt
Vid Länsklubbsfullmäktige äger följande
personer rätt att närvara och att yttra sig men
inte rätt att delta i beslut. De har också rätt
att i protokollet få antecknat en mot beslut
avvikande mening.
• Ledamot och suppleant i Centralstyrelsen
• Representant från Sveriges Hundungdom

Centralstyrelsen får bjuda in gäster till
Länsklubbsfullmäktige. Gästerna har rätt
att närvara under förhandlingarna om
Länsklubbsfullmäktige inte beslutar annat.
Länsklubbsfullmäktige kan medge gäster
rätt att yttra sig under pågående förhandling.
Moment 7
Ärende, som enligt stadgarna ska läggas fram
till Länsklubbsfullmäktige för behandling
och beslut men som av Centralstyrelsen
bedöms som brådskande, kan avgöras
genom skriftlig omröstning utan att Länsklubbsfullmäktige kallas till extra möte.
För beslut fordras att minst två tredjedelar
av delegaterna har inkommit med svar på
Centralstyrelsens utsända förslag.
Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar
efter det att delegaterna av Centralstyrelsen
tillställts
1. Redovisning för ärendet med tillhörande

handlingar. Med handlingarna ska bifogas
svarskuvert märkt Omröstning länsklubbar.

• SKKs verkställande direktör

2. Ett förslag till beslut så utformat att svaret

• Av Länsklubbsfullmäktige vald ordförande och vice ordförande

3. Uppgift om vilket datum omröstningen

• Av Kennelfullmäktige valda revisorer och
revisorsuppleanter
• Ordförande i SKKs Disciplinnämnd eller
ersättare för denne

endast kan bli ja, nej eller avstår.

ska vara avslutad. För svar per post gäller
poststämpelns datum.
Uteblivet svar eller svar som inkommit till
Centralstyrelsen efter det att omröstningen
avslutats jämställs med avstår. Av Länsklubb23
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fullmäktige utsedda rösträknare ska båda
kallas och minst en av dessa ska närvara då
postöppning och rösträkning sker.
Moment 8 Kostnader
Länsklubben svarar för samtliga kostnader
för delegater och suppleanter vid ordinarie
och extra Länsklubbsfullmäktige.

• Revisorernas berättelse.
• Styrelsens förslag till verksamhetsplan
och budget.
• Valberedningens förslag.

§ 8 Länsklubbsårsmöte

• Uppgift om de övriga ärenden som ska
behandlas enligt denna paragraf, moment
2 punkt 16.

Länsklubbsårsmötet är länsklubbens högsta
beslutande organ utom i de ärenden där
annat föreskrivs i SKKs stadgar.

Ordinarie länsklubbsårsmöte öppnas av
länsklubbens ordförande eller av annan
person som styrelsen utser.

Moment 1
Vid länsklubbsårsmötet har medlem i länsklubben yttrande-, förslags- och rösträtt.

Vid ordinarie länsklubbsårsmöte ska följande ärenden förekomma:

Varje medlem har en röst från och med det
år under vilket han/hon fyller 16 år.
Moment 2 Ordinarie länsklubbsårsmöte
Ordinarie länsklubbsårsmöte ska hållas
senast den 31 mars varje år. Tid och plats
för mötet bestäms av länsklubbsstyrelsen.
Kallelse till ordinarie länsklubbsårsmöte
ska senast 30 dagar före mötet vara utlyst i
tidningen Hundsport och/eller på klubbens
hemsida eller ske genom personligt meddelande via e-post eller brev till de medlemmar
som finns upptagna på senast tillgängliga
medlemsförteckning. För kallelsen svarar
länsklubbsstyrelsen.
Senast sju dagar före ordinarie länsklubbsårsmöte ska minst ett exemplar av följande
handlingar finnas tillgängliga för medlem i
länsklubben på tid och plats som styrelsen
fastställer. I kallelsen ska anges var följande
handlingar finns tillgängliga och från vilket
datum:
• Länsklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och
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resultaträkningar.

1. Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollföring

vid mötet.

4. Val av två justerare som tillsammans med

mötesordförande ska justera protokollet.
De valda justerarna är dessutom rösträknare.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt

förutom av medlem och av personer
enligt moment 3.

6. Frågan om länsklubbens medlemmar

blivit stadgeenligt kallade.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och års-

bokslut med balans- och resultaträkning
samt revisorernas berättelse.

8. Fastställande av balans- och resultaträk-

ning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut om styrelsens förslag till verksam-

hetsplan.

11. Beslut om styrelsens förslag till rambud-
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get för kommande verksamhetsår.
12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter

och suppleanter i styrelsen samt val av
ordförande, vice ordförande, ordinarie
ledamöter och suppleanter enligt § 9
moment l samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.

avvikande mening.
• Ledamot och suppleant i Centralstyrelsen
eller annan av Centralstyrelsen utsedd
person
• SKKs verkställande direktör

13. Val av två revisorer och två revisorsupp-

• Av ordinarie länsklubbsårsmöte vald
ordförande för mötet

14. Val av ledamöter i valberedningen samt

• Av ordinarie länsklubbsårsmöte valda
revisorer och revisorsuppleanter

leanter enligt § 11.

utseende av sammankallande enligt § 12.

15. Beslut om omedelbar justering av punk-

terna 12–14.

16. Övriga ärenden som av länsklubbsstyrel-

sen hänskjutits till länsklubbsårsmötet
eller som av medlem anmälts till styrelsen
för behandling på mötet. Anmälan om
sådant ärende ska vara skriftlig och ha
inkommit till styrelsen senast tre veckor
innan mötet hålls. Till ärendena ska
styrelsen avge utlåtande och förslag till
beslut.
Om det vid ordinarie länsklubbsårsmöte väcks
förslag i ett ärende som inte finns upptaget
under punkt 16 övriga ärenden kan, om mötet
så beslutar, ärendet tas upp till behandling men
inte till beslut.
Eventuell reservation mot årsmötets beslut i ett
ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna
reservationen ska lämnas till mötesordförande
och av denne anmälas innan mötet förklaras
avslutat.
Ordinarie länsklubbsårsmöte avslutas av länsklubbens ordförande eller vid dennes frånvaro,
av årsmötets ordförande.
Moment 3 Närvarorätt
Vid länsklubbsårsmöte äger följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig men
inte rätt att delta i beslut. De har också rätt
att i protokollet få antecknat en mot beslut

Är någon av ovannämnda personer medlem
i länsklubben gäller för denne samma som
för annan medlem.
Länsklubbsstyrelsen får bjuda in gäster
till länsklubbsårsmöte. Gästerna har rätt
att närvara under förhandlingarna om
länsklubbsårsmötet inte beslutar annat.
Länsklubbsårsmötet kan medge gäster rätt
att yttra sig under pågående förhandling.
Moment 4 Extra Länsklubbsårsmöte
Extra länsklubbsårsmöte ska hållas:
• om valda revisorer så yrkar,
eller

• om minst 5 procent av länsklubbens
medlemmar så yrkar.
Länsklubbsstyrelsen kan kalla till extra
länsklubbsårsmöte om styrelsen bedömer
att särskilda skäl finns.
Yrkande om extra länsklubbsårsmöte ska
vara skriftligt och ställt till länsklubbsstyrelsen samt innehålla uppgift om det
ärende eller de ärenden som ska tas upp till
behandling samt skäl till yrkandet.
Extra möte ska hållas inom 90 dagar från
den dag då yrkande inkom till styrelsen. Tid
och plats för extra möte bestäms av styrelsen.
Kallelse till extra länsklubbsårsmöte med
25
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uppgift om det eller de ärenden som ska
tas upp till behandling ska senast 14 dagar
före mötet vara utlyst i tidningen Hundsport
och/eller på klubbens hemsida eller ske genom personligt meddelande via e-post eller
brev till de medlemmar som finns upptagna
på senast tillgängliga medlemsförteckning.
För kallelsen svarar länsklubbsstyrelsen.
Moment 5 Röstning
Röstlängd för länsklubbsårsmötet upprättas
på grundval av vid mötet gällande medlemsförteckning.
Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning sker som regel öppet.
Röstning vid val ska ske med slutna sedlar
om någon medlem begär detta.
I annat ärende än val kan röstning med
slutna sedlar ske om någon medlem så yrkar
och om länsklubbsårsmötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som
erhåller högsta röstetal. Vid lika röstetal i
ärende där röstning sker öppet gäller den
mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är
medlem i länsklubben. I annat fall avgörs
ärendet genom lottning. Om röstetalet vid
röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs
ärendet genom lottning.

§ 9 Länsklubbsstyrelse
Förvaltningen av länsklubbens angelägenheter handläggs av en länsklubbsstyrelse som
väljs av ordinarie länsklubbsårsmöte.
Moment 1 Styrelsens organisation
Länsklubbsstyrelsen ska bestå av ordförande,
vice ordförande och sju, fem eller tre övriga
ordinarie ledamöter samt minst en och högst
fyra suppleanter.
Ordinarie länsklubbsårsmöte väljer ordfö26

rande för ett år, vice ordförande för två år,
halva antalet ordinarie ledamöter för två år
samt suppleanter för ett år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet
vid ordinarie länsklubbsårsmöte visar eller,
om röstetal saknas, enligt beslut av länsklubbsårsmötet.
Endast den som är medlem i länsklubben kan väljas till ordinarie ledamot och
suppleant.
Året räknas i detta avseende från ett ordinarie
länsklubbsårsmöte till och med nästkommande ordinarie länsklubbsårsmöte.
Länsklubbsstyrelsen har rätt att adjungera
person eller personer. Denne eller dessa har
yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.
Länsklubbsstyrelsen får inom sig utse ett
arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga
av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Länsklubbsstyrelsen har sitt säte i den
kommun där länsklubben är upptagen i
myndigheternas föreningsregister.
Moment 2 Sammanträden
Länsklubbsstyrelsen sammanträder efter
kallelse från ordförande eller, vid förhinder
för denne, från vice ordförande.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger
per kalenderår.
Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll.
Länsklubbsstyrelsen är beslutsför då samtliga
ledamöter är kallade och fler än hälften av
ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening
som erhåller flest röster. Om röstetalet är
lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.
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Länsklubbsstyrelsen kan i frågor av brådskande natur fatta beslut genom telefonsammanträden, e-post eller motsvarande.
Moment 3 Konstituerande sammanträde
Konstituerande styrelsesammanträde ska
hållas i anslutning till ordinarie länsklubbsårsmöte. Vid sammanträdet ska följande
ärenden förekomma:
1. Mötet öppnas av ordförande.
2. Beslut om protokollförare.
3. Beslut om justerare.
4. Beslut om firmatecknare.
5. Beslut om arbetande utskott, AU, till

nästa ordinarie styrelsemöte.

6. Beslut om nästa möte.
7. Mötets avslutande.

Moment 4 Styrelsens uppdrag
Länsklubbsstyrelsen ska, förutom vad som
sägs i stadgar för SKK, av SKK utfärdade
bestämmelser och föreskrifter och i övrigt
i dessa stadgar:
• Inom eller utom sig utse sekreterare.
• Inom eller utom sig utse kassör.
• Utse en revisor inom eller utom styrelsen
för varje lokalklubb.
• Bereda ärenden som ska behandlas av
länsklubbsårsmöte.

rättelse samt årsbokslut med balans- och
resultaträkningar till revisorerna.
• Senast den 31 mars varje år skicka ett exemplar av verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisorernas berättelse till SKK.
• Senast den 31 mars anmäla länsklubbens
fullmäktigedelegater och suppleanter till
SKK.
• Senast en månad efter ordinarie länsklubbsårsmöte lämna SKK uppgift om
styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
• Avge yttrande över ärenden, som överlämnats till länsklubben av Kennelfullmäktige, Länsklubbsfullmäktige, SKKs
centralstyrelse, SKKs centralstyrelses
kommittéer eller myndighet.
• Vid behov föreslå en eller flera medlemmar till kennelkonsulentelever, som efter
utbildning auktoriseras av SKK till kennelkonsulent. Kennelkonsulenterna ska
bedriva sin verksamhet enligt gällande
bestämmelser och i nära samarbete med
länsklubbarna.
• Tillställa SKK ett exemplar av protokoll
från styrelsesammanträde och länsklubbsårsmöte.
• I övrigt sköta länsklubbens angelägenheter.

§ 10 Lokalklubb

• Genomföra de uppdrag länsklubbsårsmöte gett styrelsen.

Lokalklubb är beteckning för en lokal kennelklubb som utgör en del av en länsklubb
och ska som sådan arbeta för länsklubbens
mål inom ett avgränsat geografiskt område
om vilket länsklubbens styrelse fattat beslut.

• Ansvara för länsklubbens tillgångar, arkiv
och korrespondens.

Verksamheten regleras av stadgar för lokal
kennelklubb.

• Senast tre veckor före ordinarie länsklubbsårsmöte lämna styrelsens verksamhetsbe-

§ 11 Revisorer

• Verkställa av länsklubbsårsmöte fattade
beslut.

Länsklubbens balans- och resultaträkning
27
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samt styrelsens förvaltning av länsklubbens
angelägenheter ska årligen granskas av två av
länsklubbsårsmötet valda revisorer, varav en
ska vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en
tid av ett år. Med ett år menas tiden från det
länsklubbsårsmöte då val har skett till och
med nästa ordinarie länsklubbsårs¬möte.
Revisorernas berättelse ska ingå i de handlingar som före ordinarie länsklubbsårsmöte
skickas till medlemmarna, eller på annat sätt
vara tillgänglig för dessa.
De två ordinarie revisorerna har rätt att
begära att få närvara vid länsklubbsstyrelsens
sammanträden.
De två ordinarie revisorerna ska få protokoll
från länsklubbsstyrelsens sammanträden.
Revisorerna har rätt att yrka att ett extra
länsklubbsårsmöte ska hållas.

§ 12 Valberedning
Länsklubbsårsmötets valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid
ordinarie länsklubbsårsmöte. För valberedningens arbete fastställer länsklubbsårsmötet
ansvar och befogenheter.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter
varav en ska vara sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska var
ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid
varje länsklubbsårsmöte.
Valberedningen bör beredas tillfälle att
närvara vid något av länsklubbsstyrelsens
sammanträden.
Valberedningens sammankallande ska få
protokoll från länsklubbsstyrelsens sammanträden.
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§ 13 Protokoll
Protokoll ska föras vid länsklubbsårsmöte
samt vid länsklubbsstyrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som
behandlats och de beslut som fattats och ska
vara justerade av tjänstgörande ordförande
och av vald eller valda justerare.
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen enligt ovan ska arkiveras i enlighet med Centralstyrelsens riktlinjer.

§ 14 Samråd
Samråd ska ske mellan SKK och länsklubben samt mellan länsklubben och övriga
medlemsorganisationer som ingår i SKK
inom länsklubbens geografiska område, så
att det gemensamma målet för SKK och
medlemsorganisationerna uppnås.

§ 15 Force Majeure
SKK eller medlemsorganisation som på
grund av omständighet som den inte kunnat
råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller
försening i leveranser från leverantör eller
liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet
på det sätt som planerats, är inte skyldig att
återbetala erlagda avgifter som avser sådant
evenemang. SKK eller medlemsorganisation
äger således rätt att behålla del av eller hela
den avgift som betalats in för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna
kostnader. Medlemsorganisations beslut
att behålla betald avgift kan överklagas till
Centralstyrelsen. På motsvarande sätt äger
SKK eller medlemsorganisation rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört
evenemang av den som inte redan betalat
avgiften.

STADGAR FÖR LÄNSKLUBB

SKK eller medlemsorganisation svarar
inte för skador eller direkta eller indirekta
kostnader som någon åsamkas på grund
av icke genomfört evenemang. Inte heller
förtroendevald, tjänsteman eller funktionär
inom SKK eller medlemsorganisation som
fattat beslut om sådant evenemang svarar för
skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 16 Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgar för länsklubb
ska handläggas enligt § 7 moment 3 punkt 13.
Beslut om ändring av stadgar för länsklubb
fattas av ordinarie Länsklubbsfullmäktige.
För sådant beslut krävs antingen att det stöds
av tre fjärdedelar av de delegater som deltar i
beslutet vid ett ordinarie Länsklubbsfullmäktige eller att likalydande beslut fattas med

enkel majoritet vid två på varandra följande
Länsklubbsfullmäktige, varav minst ett ska
vara ordinarie.

§ 17 Upphörande av länsklubb
Beslut om att hos Centralstyrelsen begära
att få upphöra som medlemsorganisation i
SKK fattas av länsklubbsårsmöte. För sådant
beslut krävs att det stöds av minst tre fjärdedelar av de medlemmar som deltar i beslutet
vid två ordinarie länsklubbsårsmöten.
Vid upphörande av länsklubb som medlemsorganisation i SKK ska klubbens
tillgångar överlämnas till SKK för att användas för verksamhet inom länsklubbens
geografiska område enligt länsklubbens sista
årsmötesbeslut.
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Stadgar för
lokal kennelklubb

Antagna vid ordinarie Länsklubbsfullmäktige 2015, att gälla från 2016-01-01

Inledning

§ 1 Mål

En lokal kennelklubb är en del av en länsklubb som tillsammans med länsklubbar,
specialklubbar, verksamhetsklubbar, genom
särskilt tecknade avtal anslutna klubbar och
ungdomsklubb utgör Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation
– och är liksom de andra organisationerna
inom SKK en ideell förening.

För lokalklubb, länsklubb och SKKs övriga
medlemsorganisationer gäller det gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda
förutsättningar för hund, hundägaren och
hundägandet genom att:

En länsklubb har en samordnande roll för
alla medlemsorganisationer i SKK inom
länsklubbens geografiska område.

• Att väcka intresse för och främja avel av
mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt,
jaktligt och exteriört fullgoda rasrena
hundar.

Lokalklubb är beteckningen för en lokal
kennelklubb som utgör en del av en länsklubb. Lokalklubben ska agera för länsklubbens och lokalklubbens gemensamma mål
inom ett avgränsat geografiskt område, om
vilket länsklubbens styrelse fattat beslut.
Länsklubbens styrelse fattar beslut om att
bilda en lokalklubb.
Av lokalklubbens namn ska det geografiska
området framgå (kommun, kommundel
eller motsvarande). I lokalklubbens namn
ska ordet kennelklubb förekomma.
Lokalklubbens verksamhet regleras dels av
Stadgar för lokalklubb, dels i lämpliga delar
Stadgar för länsklubb, Stadgar för SKK samt
SKKs regler och riktlinjer samt av länsklubben fattade beslut.
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• Att främja och utveckla goda former av
hundsport.

• Att informera och sprida kunskap om
hundens beteenden, dess fostran, utbildning och vård.
• Att bevaka och arbeta med frågor, som
har ett allmänt intresse för hundägaren
och hundägandet.
• Att skapa och bevara goda relationer
mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet.

§ 2 Verksamhet
Lokalklubben har en sammanhållande verksamhet inom sitt geografiska område. För
att nå det uppsatta målet ska lokalklubb i
samråd med länsklubbens styrelse:
1. Informera och sprida kunskap om SKK,
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länsklubben och den egna klubben, dess
mål, organisation och arbetsformer.
2. Ge medlemmarna service och stöd i arbe-

tet med hunden samt bevaka och arbeta
med frågor som har allmänt intresse för
hundägaren och hundägandet.

3. Ordna egna aktiviteter och medverka i

länsklubbens lokala aktiviteter.

4. Samarbeta med i området verkande

de stadgar som gäller för klubben.
Länsklubbens styrelse kan även besluta att
lokalklubben ska upphöra om klubben
handlar på sätt som är ägnat att skada eller
motverka SKKs och/eller medlemsorganisationernas mål och verksamhet, eller att
skada medlemmarnas eller allmänhetens
förtroende för SKK eller någon av dess
medlemsorganisationer.

medlemsorganisationer inom SKK och
därmed underlätta för hundägaren och
hundägandet i relationerna med myndigheter, institutioner och andra samhällsfunktioner på det lokala planet.

Innan beslut om lokalklubbs upphörande
fattas av länsklubbsstyrelsen ska länsklubbens och lokalklubbens revisorer ha beretts
tillfälle att yttra sig liksom lokalklubbens
styrelse.

5. Medverka vid länsklubbens officiella

Moment 2 Lokalklubbsmedlem
Enskild person kan bli medlem i lokalklubb.
Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om
medlemskap kan inom ett år upphävas av
SKK.

utställningar, lydnadsprov och tävlingar.

6. Kontinuerligt bedriva medlemsvärvning.
7. Utbilda förtroendevalda samt funktio-

närer till de verksamheter som klubben
bedriver.

§ 3 Medlemskap
Moment 1 Lokalklubb
Lokalklubb är medlemsorganisation i länsklubb. Länsklubb är medlemsorganisation
i SKK.
Lokalklubb har rätt att skriftligen till länsklubben begära att få upphöra som medlem
i organisationen. Länsklubbens styrelse kan
besluta att lokalklubben ska upphöra om
klubben:
• Har låg aktivitet.
• Har få medlemmar.
• Inte utövar den stadgeenliga verksamheten.
• Åsidosätter bestämmelser och föreskrifter
utfärdade av SKK.
• I övrigt inte fullgör sina skyldigheter enligt

Länsklubbens styrelse kan i samråd med
lokalklubbens styrelse bevilja medlemskap
i lokalklubben för person som inte är bosatt
inom lokalklubbens geografiska område.
Lokalklubbsmedlem ska följa SKKs stadgar,
regler och riktlinjer samt vårda de hundar
medlemmen har ansvar för i enlighet med
beprövad erfarenhet, så att någon befogad
anmärkning mot hundhållningen inte kan
göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan.
Medlemskap i lokalklubben upphör om
medlem begär sitt utträde ur lokalklubben, inte inom föreskriven tid betalar
sin medlemsavgift eller blir utesluten ur
lokalklubb, länsklubb, specialklubb, avtalsansluten klubb eller ungdomsklubb genom
beslut av Disciplinnämnden.
Medlem i lokalklubb, länsklubb, specialklubb, verksamhetsklubb, avtalsansluten
klubb eller ungdomsklubb som uteslutits
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genom beslut av Disciplinnämnden får inte
åter antas som medlem annat än efter tillstyrkan av Disciplinnämnden. Den som begärt
utträde ur någon eller några av nämnda
klubbar, efter det att han/hon anmälts till
Disciplinnämnden, bör inte återtas som
medlem annat än efter Disciplinnämndens
tillstyrkan.
Person som är anställd inom någon del av
SKK-organisationen kan inte väljas som
ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av
organisationen anställningen avser. Sådan
person kan inte heller väljas som delegat
till Kennelfullmäktige.

§ 4 Medlemsavgift
Lokalklubbsmedlem ska årligen till lokalklubben betala medlemsavgift med det
belopp som ordinarie lokalklubbsårsmöte
fastställer.
För de avgifter lokalklubben ska betala till
länsklubben, enligt stadgar för länsklubb,
svarar lokalklubben.

§ 5 Verksamhetsår och
		mandatperiod
Lokalklubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.
Med mandatperiod för personer som väljs
enligt stadgarna avses i dessa stadgar tiden
från det lokalklubbsårsmöte, vid vilket
valet skett, till och med det årsmöte som
mandatperioden avser.

§ 6 Organisation
Moment 1
Den lokala organisationen består av:
• Lokalklubbsårsmöte
• Lokalklubbsstyrelse
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• Revisorer
• Valberedning

§ 7 Lokalklubbsårsmöte
Lokalklubbsårsmöte är lokalklubbens högsta
beslutande organ utom i de ärenden där annat föreskrivs i Stadgar för länsklubb eller
i SKKs stadgar.
Moment 1
Vid lokalklubbsårsmötet har medlem yttrande-, förslags- och rösträtt.
Varje medlem har en röst från och med det
år under vilket han/hon fyller 16 år.
Moment 2 Ordinarie lokalklubbsårsmöte
Ordinarie lokalklubbsårsmöte ska hållas
varje år senast 14 dagar före länsklubbens
ordinarie länsklubbsårsmöte. Tid och plats
för mötet fastställs av lokalklubbsstyrelsen.
Kallelse till ordinarie lokalklubbsårsmöte
ska senast 14 dagar före mötet vara utlyst
i lokalklubbens medlemstidning och/eller
klubbens hemsida eller ske genom personligt meddelande via e-post eller brev till de
medlemmar som finns upptagna i senast
tillgängliga medlemsförteckning. För kallelsen svarar lokalklubbsstyrelsen.
Senast sju dagar före ordinarie lokalklubbsårsmöte ska minst ett exemplar av följande
handlingar finnas tillgängliga för medlem i
lokalklubben på tid och plats som styrelsen
fastställer. I kallelsen ska anges var handlingarna finns tillgängliga och från vilket datum.
• Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och
resultaträkningar.
• Revisorernas berättelse.
• Styrelsens förslag till verksamhetsplan
och budget.
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• Valberedningens förslag.
• Uppgift om de övriga ärenden som ska
behandlas enligt denna paragraf, moment
2 punkt 16.
Ordinarie lokalklubbsårsmöte öppnas av
lokalklubbens ordförande eller av annan
person som styrelsen utser.
Vid ordinarie lokalklubbsårsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollföring

vid mötet.

4. Val av två justerare som tillsammans med

mötesordförande ska justera protokollet.
De valda justerarna är dessutom rösträknare.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt

förutom av medlem och av personer
enligt § 7 moment 3 i dessa stadgar.

6. Frågan om lokalklubbens medlemmar

blivit stadgeenligt kallade.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och års-

bokslut med balans- och resultaträkning
samt revisorernas berättelse.

8. Fastställande av balans- och resultaträk-

ning samt beslut om uppkommen vinst
eller förlust.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut om styrelsens förslag till verksam-

hetsplan som godkänts av länsklubbsstyrelsen.

11. Beslut om styrelsens förslag till rambud-

get för kommande verksamhetsår samt
beslut om medlemsavgift för lokalklubbens medlemmar.

12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter

och suppleanter i styrelsen samt val av
ordförande, ordinarie ledamöter och
suppleanter enligt § 8 moment 2 samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
13. Val av en revisor och en revisorsuppleant

enligt § 9.

14. Val av ledamöter i valberedning samt

utseende av sammankallande enligt § 10.

15. Beslut om omedelbar justering av punk-

terna 12–14.

16. Övriga ärenden som av lokalklubbsstyrel-

sen hänskjutits till lokalklubbsårsmötet
eller som av medlem anmälts till styrelsen
för behandling på mötet.
Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig
och ha inkommit till styrelsen senast tre
veckor innan mötet hålls. Till ärendena
ska styrelsen avge utlåtande och förslag till
beslut.
Väcks vid ordinarie lokalklubbsårsmöte
förslag i ett ärende som inte finns upptaget
under punkt 16 kan, om mötet så beslutar,
ärendet tas upp till behandling men inte
till beslut.
Eventuell reservation mot årsmötets beslut
i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den
underskrivna reservationen ska lämnas till
mötesordförande och av denne anmälas
innan mötet förklaras avslutat.
Ordinarie lokalklubbsårsmöte avslutas av
lokalklubbens ordförande eller vid dennes
frånvaro, av årsmötets ordförande
Moment 3 Närvarorätt
Vid lokalklubbsårsmöte äger följande personer rätt att närvara och har rätt att yttra
sig men inte rätt att delta i beslut. De har
också rätt att i protokollet få antecknat en
mot beslut avvikande mening.
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• Ledamot och suppleant i länsklubbens
styrelse.
• Av ordinarie lokalklubbsårsmöte vald
ordförande för mötet.
• Av ordinarie lokalklubbsårsmöte vald
revisor och revisorsuppleant.
• Av länsklubbens styrelse utsedd revisor.
Är någon ovan nämnd person medlem i
lokalklubben gäller för denne samma som
för annan medlem.

Moment 5 Röstning
Röstlängd för lokalklubbsårsmötet upprättas på grundval av vid mötet gällande
medlemsförteckning.

Lokalklubbsstyrelsen får bjuda in gäster
till lokalklubbsårsmöte. Gästerna har rätt
att närvara under förhandlingarna om
lokalklubbsårsmötet inte beslutar annat.
Lokalklubbsårsmötet kan medge gäster rätt
att yttra sig under pågående förhandling.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning sker som regel öppet.

Moment 4 Extra lokalklubbsårsmöte
Extra lokalklubbsårsmöte ska hållas:

I annat ärende än val kan röstning med
slutna sedlar ske om någon medlem så yrkar
och om lokalklubbsårsmötet så beslutar.

• om vald eller av länsklubbsstyrelsen utsedd
revisor i förening så yrkar,

Röstning vid val ska ske med slutna sedlar
om någon medlem begär detta. Röstsedeln
ska innehålla maximalt det antal namn som
ska väljas.

eller

Som mötets beslut gäller den mening som
erhåller flest röster.

• om minst en tredjedel av lokalklubbens
medlemmar så yrkar.

Om antalet röster blir lika vid röstning med
slutna sedlar avgörs ärendet genom lottning.

Lokalklubbsstyrelsen kan kalla till extra
lokalklubbsårsmöte om styrelsen bedömer
att särskilda skäl finns.

Vid lika röstetal i ärende där röstning med
slutna sedlar inte sker gäller den mening
som stöds av tjänstgörande ordförande
under förutsättning att denne är medlem
i lokalklubben. I annat fall avgörs ärendet
genom lottning.

Yrkande om extra lokalklubbsårsmöte ska
vara skriftligt och ställt till lokalklubbsstyrelsen samt innehålla uppgift om det
ärende eller de ärenden som ska tas upp till
behandling samt skäl till yrkandet.
Extra möte ska hållas inom 90 dagar från
den dag då yrkande inkom till styrelsen. Tid
och plats för extra möte bestäms av styrelsen.
Kallelse till extra lokalklubbsårsmöte med
uppgift om det eller de ärenden som ska
tas upp till behandling ska senast 14 da34

gar före mötet vara utlyst i lokalklubbens
medlemstidning och/eller klubbens hemsida
eller ske genom personligt meddelande
via e-post eller brev till de medlemmar
som finns upptagna i senast tillgängliga
medlemsförteckning. För kallelsen svarar
lokalklubbsstyrelsen.

§ 8 Lokalklubbsstyrelse
Förvaltningen av lokalklubbens angelägenheter handläggs av en lokalklubbsstyrelse
som väljs vid ordinarie lokalklubbsårsmöte.
Moment 1 Styrelsens organisation
Lokalklubbsstyrelsen ska bestå av ordförande och åtta, sex, fyra eller två övriga
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ordinarie ledamöter samt minst en och högst
fyra suppleanter.
Moment 2
Ordinarie lokalklubbsårsmöte väljer årligen
ordförande för ett år och halva antalet ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter
för ett år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet
vid ordinarie lokalklubbsmöte har visat
eller, om röstetal saknas, enligt beslut av
lokalklubbsstyrelsen.
Endast den som är medlem i lokalklubben kan väljas till ordinarie ledamot och
suppleant.
Året räknas i detta avseende från ett ordinarie
lokalklubbsårsmöte till och med nästkommande ordinarie lokalklubbsårsmöte.
Lokalklubbsstyrelsen har rätt att adjungera
person eller personer. Denne eller dessa har
yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.
Lokalklubbsstyrelsen får inom sig utse ett
arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att sköta de
arbetsuppgifter som styrelsen angett.
Lokalklubbsstyrelsen har sitt säte i den
kommun där klubben är upptagen i myndigheternas föreningsregister.

av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den
mening som får flest röster. Om röstetalet
är lika gäller den mening som stöds av
tjänstgörande ordförande.
Lokalklubbsstyrelsen kan i frågor av brådskande natur fatta beslut genom telefonsammanträde, e-post eller motsvarande.
Moment 4 Konstituerande styrelsesammanträde
Konstituerande styrelsesammanträde ska
hållas i anslutning till ordinarie lokalklubbsårsmöte. Vid sammanträdet ska följande
ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Beslut om protokollförare.
3. Beslut om justerare.
4. Beslut om firmatecknare.
5. Beslut om arbetande utskott, AU, till

nästa ordinarie styrelsemöte.

6. Beslut om nästa möte.
7. Mötets avslutande.

Moment 5 Styrelsens uppdrag
Lokalklubbsstyrelsen ska, förutom vad som
sägs i Stadgar för länsklubb, SKKs regler och
riktlinjer och i övrigt i dessa stadgar:

Moment 3
Lokalklubbsstyrelsen sammanträder efter
kallelse från ordförande eller, vid förhinder
för denne, från vice ordförande.

• Utse vice ordförande

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger
per kalenderår.

• Bereda ärenden som ska behandlas av
lokalklubbsårsmöte.

Vid styrelsesammanträde ska protokoll
föras.

• Verkställa av lokalklubbsårsmöte fattade
beslut.

Lokalklubbsstyrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften

• Genomföra de uppdrag lokalklubbsårsmöte gett styrelsen.

• Inom eller utom sig utse sekreterare.
• Inom eller utom sig utse kassör.
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• Ansvara för lokalklubbens tillgångar, arkiv
och korrespondens.

möte sänds till medlemmarna, eller på annat
sätt vara tillgänglig för dessa.

• Senast 31 januari, årligen insända komplett medlemsförteckning per den 31
december till länsklubben.

Ordinarie revisorer har rätt att begära att
få närvara vid lokalklubbsstyrelsens sammanträden.

• Senast tre veckor före ordinarie lokalklubbsårsmöte avlämna styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med
balans- och resultaträkningar till revisorn
och till länsklubbens styrelse.

Ordinarie revisorer ska få protokoll från
lokalklubbsstyrelsens sammanträden.

• Avge yttrande över ärenden som överlämnats till lokalklubben av länsklubbens
styrelse.
• Omedelbart efter justering av protokollet från styrelsesammanträde skicka ett
exemplar till länsklubbens styrelse.
• Senast en månad efter ordinarie lokalklubbsårsmöte lämna länsklubben uppgift
om styrelsens sammansättning och om
viktigare funktioner utanför styrelsen.
• I övrigt sköta lokalklubbens angelägenheter.

§ 9 Revisorer

§ 10 Valberedning
Lokalklubbsårsmötets valberedning ska
förbereda de val som stadgemässigt ska
ske vid ordinarie lokalklubbsårsmöte. För
valberedningens arbete fastställer lokalklubbsårsmötet ansvar och befogenheter.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter,
varav en ska vara sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara
ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid
varje lokalklubbsårsmöte.

Lokalklubbens balans- och resultaträkning
samt styrelsens förvaltning av lokalklubbens
angelägenheter ska årligen granskas av en av
ordinarie lokalklubbsårsmöte vald revisor
tillsammans med en av länsklubbsstyrelsen
utsedd revisor. Lokalklubbens styrelse ska
ha tillgång till revisorernas berättelse före
ordinarie lokalklubbsårsmöte.

Valberedningen har rätt att efter framställan vara representerad vid sammanträde i
lokalklubbsstyrelsen.

Revisor och revisorsuppleant väljs för en
tid av ett år. Med ett år menas tiden från
det lokalklubbsårsmöte då val har skett till
och med det därpå kommande ordinarie
årsmötet.

Protokoll ska föras vid lokalklubbsårsmöte
samt vid lokalklubbsstyrelsens sammanträden.

Revisorernas berättelse ska ingå i de handlingar som före ordinarie lokalklubbsårs36

Lokalklubbens revisor i förening med av
länsklubbsstyrelsen utsedd revisor har rätt
att yrka att ett extra lokalklubbsårsmöte
ska hållas.

Valberedningens sammankallande ska få
protokoll från lokalklubbsstyrelsens sammanträden.

§ 11 Protokoll

Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska
vara justerade av tjänstgörande ordförande
och av vald eller valda justerare.
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Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen enligt ovan ska arkiveras i
enlighet med Centralstyrelsens utfärdade
riktlinjer.

§ 12 Samråd
Samråd ska ske mellan länsklubben och
lokalklubben samt mellan lokalklubben
och övriga medlemsorganisationer som
ingår i SKK inom lokalklubbens geografiska
område, så att det gemensamma målet för
länsklubben och lokalklubben uppnås.

§ 13 Force Majeure
SKK eller medlemsorganisation som på
grund av omständighet som den inte kunnat
råda över såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller
försening i leveranser från leverantör eller
liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet
på det sätt som planerats, är inte skyldig att
återbetala erlagda avgifter som avser sådant
evenemang. SKK eller medlemsorganisation
äger således rätt att behålla del av eller hela
den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna
kostnader. Medlemsorganisations beslut
att behålla inbetald avgift kan överklagas
till Centralstyrelsen. På motsvarande sätt
äger SKK eller medlemsorganisation rätt
att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan
erlagt avgiften.

kostnader som någon åsamkas på grund
av icke genomfört evenemang. Inte heller
förtroendevald, tjänsteman eller funktionär
inom SKK eller medlemsorganisation som
fattat beslut om sådant evenemang svarar för
skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgar för lokalklubb ska handläggas enligt § 7 moment
2 punkt 16.
Förslag till ändring av stadgar ska vara
skriftligt och ska av länsklubben skickas till
SKK senast den 1 november året före det år
då ordinarie Länsklubbsfullmäktige hålls.
Centralstyrelsen ska yttra sig över förslaget
till ordinarie Länsklubbsfullmäktige. Beslut
om ändring av stadgar för lokalklubb fattas
av ordinarie Länsklubbsfullmäktige.

§ 15 Upphörande av lokalklubb
Lokalklubben kan begära att få upphöra
hos länsklubbens styrelse. Sådan begäran
ska vara beslutad på lokalklubbens ordinarie
lokalklubbsårsmöte och med tre fjärdedels
majoritet av de närvarande röstberättigade.
Länsklubbens styrelse fattar beslut om lokalklubbens upphörande.
Vid upphörande av lokalklubb som medlemsorganisation i SKK ska klubbens
tillgångar överlämnas till länsklubben för
att användas för verksamhet inom lokalklubbens geografiska område enligt lokalklubbens sista årsmötesbeslut.

SKK eller medlemsorganisation svarar
inte för skador eller direkta eller indirekta
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