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Stadgeförslag – KF
Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse yrkar om ändring av Stadgar för Svenska Kennelklubben enligt nedan.
I övrigt att CS får uppdraget att göra de redaktionella kompletteringar som krävs i stadgetexten med anledning av införandet av
verksamhetsklubb.
Stadgar för Svenska Kennelklubben
Bestämmelse

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

§3

Enskild person kan bli medlem i SKKs medlemsorganisationer.
Respektive klubbstyrelse beviljar medlemskap. Beslutet om
medlemskap kan inom ett år upphävas av Centralstyrelsen.

Medlemsorganisationer i SKK är länsklubbar, specialklubbar,
genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, (i fortsättningen
benämnda avtalsanslutna klubbar) samt Sveriges Hundungdom.

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.

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.

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.

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.

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.

Moment 3
Avtalsansluten klubb är en klubb, som inte är ansluten till en
specialklubb och 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 4
Sveriges Hundungdom, som är SKKs ungdomsklubb, ska ha en
ungdomsvårdande verksamhet med kynologisk inriktning enligt
klubbens stadgar, vilka fastställs av Centralstyrelsen.
Moment 5
Samråd ska ske mellan SKK och medlemsorganisationerna samt
mellan medlemsorganisationerna så att det gemensamma målet
för SKK och medlemsorganisationerna uppnås.
Moment 6
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,
få medlemmar,
inte utövar den stadgeenliga verksamheten,
inte följer regler och riktlinjer utfärdade av SKK eller i
övrigt inte fullgör sina skyldigheter enligt de stadgar som
gäller för klubben.

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
nå gon av dess medlemsorganisationer.
Moment 7
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 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.

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

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.
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,
 få medlemmar,
 inte utövar den stadgeenliga verksamheten,
 inte följer regler och riktlinjer utfärdade av SKK eller i
övrigt inte fullgör sina skyldigheter enligt de stadgar som
gäller för klubben.
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
nå- gon av dess medlemsorganisationer.
Moment 8
Kennelfullmäktige kan besluta om den avgift som
medlemsorganisationerna ska betala till SKK.
§ 7, mom. 1,
st. 1

Vid Kennelfullmäktige har länsklubbar, specialklubbar och
Sveriges Hundungdom yttrande-, förslags- och 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.

Vid Kennelfullmäktige har länsklubbar, specialklubbar och
Sveriges Hundungdom yttrande-, förslags- och 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.

