Centralstyrelsens förslag till ändring av stadgar för SKK
Inledning

Nuvarande lydelse
Svenska Kennelklubben (SKK) –
hundägarnas riksorganisation – är det
centrala organet för de ideella
föreningarna länsklubbar, specialklubbar,
verksamhetsklubbar, ungdomsklubb,
genom särskilt tecknade avtal anslutna
klubbar och till dessa anslutna lokal- och
rasklubbar, 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.

Föreslagen lydelse
Svenska Kennelklubben (SKK) –
hundägarnas riksorganisation – är det
centrala organet för de ideella
föreningarna länsklubbar, specialklubbar,
verksamhetsklubbar, ungdomsklubb,
genom särskilt tecknade avtal anslutna
klubbar, i fortsättningen benämnda
direkta medlemsorganisationer. SKK är
även det centrala organet för till de
direkta medlemsorganisationerna
anslutna ideella föreningar i form av
rasklubbar och geografiskt avgränsade
klubbar, i fortsättningen benämnda
indirekta medlemsorganisationer.
Begreppet medlemsorganisationer avser
såväl direkta som indirekta
medlemsorganisationer.
SKKs och medlemsorganisationernas
verksamhet regleras av stadgar för SKK
samt stadgar för respektive
medlemsorganisation och SKKs regler. Om
stadgar för medlemsorganisation strider
mot SKKs gäller stadgar för SKK.
SKK är medlem i Fédération Cynologique
Internationale (FCI), som är en
internationell sammanslutning av
kennelklubbar.

§2
mom. 2
p. 7

Medlemsorganisation ska senast en
månad 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.

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

§2
mom. 3
p. 2

Medlemsorganisation ska anmäla
planerade prov, utställningar och tävlingar
samt tid och plats för dessa till SKK inom
föreskriven tid.

Direkt medlemsorganisation ska anmäla
planerade prov, utställningar och tävlingar
samt tid och plats för dessa till SKK inom
föreskriven tid.

§4
st. 1

Medlemsorganisationer i SKK är
länsklubbar, specialklubbar,
verksamhetsklubbar, genom särskilt
tecknade avtal anslutna klubbar (i
fortsättningen benämnda avtalsanslutna

Direkta medlemsorganisationer i SKK är
länsklubbar, specialklubbar,
verksamhetsklubbar, genom särskilt
tecknade avtal anslutna klubbar (i
fortsättningen benämnda avtalsanslutna
klubbar), Sveriges Hundungdom. Indirekta

§4
mom. 7

klubbar), Sveriges Hundungdom, samt till
dessa anslutna lokal- och rasklubbar.

medlemsorganisationer i SKK är till de
direkta medlemsorganisationerna
anslutna ideella föreningar i form av
rasklubbar och geografiskt avgränsade
klubbar.

Medlemsorganisation har rätt att efter
skriftlig begäran lämna SKK.
Centralstyrelsen har rätt att ställa
medlemsorganisation under förvaltning
eller förklara den vilande samt förändra
klubbstatusen för specialklubb. Beslutet
ska anmälas till Kennelfullmäktige.

Direkt medlemsorganisation har rätt att
efter skriftlig begäran lämna SKK.
Centralstyrelsen har rätt att ställa
medlemsorganisation under förvaltning
eller förklara den 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.

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,
ställas under förvaltning eller få förändrad
status om klubben:

Medlemsorganisation kan uteslutas,
ställas under förvaltning eller få förändrad
status om klubben:







har låg aktivitet,
saknar styrelse
har 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.







har låg aktivitet,
saknar styrelse
har 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.

Centralstyrelsen får, vad avser ras- eller
lokalklubb, endast vidta åtgärd enligt ovan
i samverkan med berörd läns-, specialeller verksamhetsklubb.

Centralstyrelsen får, vad avser indirekt
medlemsorganisation, endast vidta åtgärd
enligt ovan i samverkan med den
ansvariga direkta medlemsorganisationen.

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.

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.

§4
mom. 8

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

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

§5
st. 5

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

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

§7
st. 1

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.

Kennelfullmäktige är SKKs högsta
beslutande organ utom i disciplinärenden
och i ärenden som rör fastställande av
central medlemsavgift för länsklubbar.
Disciplinärenden handläggs och beslutas
av Disciplinnämnden enligt §§ 13 och 14
och länsklubbarnas centrala
medlemsavgift handläggs och beslutas i
enlighet med stadgar för länsklubb. SKKs
köp och försäljning av fast egendom
beslutas av Kennelfullmäktige.

§7
mom. 2

Medlemsorganisation har rätt att välja:

Direkt 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.

En delegat med en röst om
klubbens medlemsantal
understiger 1 000.



Tre röster och minst två delegater
om klubbens medlemsantal är
3 000 men inte 5 000.

Två röster och minst en delegat om
klubbens medlemsantal är 1 000
men inte 3 000.



Fyra röster och minst två delegater
om klubbens medlemsantal är
5 000 men inte 10 000.

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 den direkta
medlemsorganisationen men varje
delegat kan ha högst två röster.

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.

En klubbs medlemsantal avser i detta
sammanhang antalet medlemskap den 31
december året före aktuellt
Kennelfullmäktige.
Respektive klubb kan utse suppleant för
delegat. En delegat eller suppleant får
representera endast en klubb.

§7
mom. 3

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.

Direkt 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.

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.

Ordinarie Kennelfullmäktige ska hållas
vartannat år vid lämplig tid under hösten.

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.

Tid och plats för Kennelfullmäktige
bestäms av Centralstyrelsen. Meddelande
om detta ska snarast lämnas till de direkta
medlemsorganisationerna.

Kallelse till ordinarie Kennelfullmäktige ska
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.

Kallelse till ordinarie Kennelfullmäktige ska
skickas per post till varje direkt
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.

Kennelfullmäktige öppnas av ordförande i
Centralstyrelsen eller av annan person
som Centralstyrelsen utser.

Vid ordinarie Kennelfullmäktige ska
följande ärenden förekomma:

Vid ordinarie Kennelfullmäktige ska
följande ärenden förekomma:

1. Justering av röstlängd.

1. Justering av röstlängd.

2. Val av Kennelfullmäktiges
ordförande och vice ordförande
enligt § 5.

2. Val av Kennelfullmäktiges
ordförande och vice ordförande
enligt § 5.

3. Centralstyrelsens anmälan om
protokollföring vid mötet.

3. Centralstyrelsens anmälan om
protokollföring vid mötet.

4. Val av två justerare som
tillsammans med mötesordförande
ska justera protokollet. De valda
justerarna är dessutom
rösträknare.

4. Val av två justerare som
tillsammans med mötesordförande
ska justera protokollet. De valda
justerarna är dessutom
rösträknare.

5. Frågan om Kennelfullmäktiges
delegater blivit stadgeenligt
kallade.

5. Frågan om Kennelfullmäktiges
delegater blivit stadgeenligt
kallade.

6. Val av tre personer, som ska
förbereda val av valberedning
enligt punkt 19.

6. Val av tre personer, som ska
förbereda val av valberedning
enligt punkt 19.

7. SKKs verksamhetsberättelser samt
årsredovisningar med balans- och
resultaträkningar samt
revisorernas berättelser för de
gångna två verksamhetsåren.

7. SKKs verksamhetsberättelser samt
årsredovisningar med balans- och
resultaträkningar samt
revisorernas berättelser för de
gångna två verksamhetsåren.

8. Fastställande av balans- och
resultaträkning samt beslut om
enligt dessa uppkomna vinster och
förluster.

8. Fastställande av balans- och
resultaträkning samt beslut om
enligt dessa uppkomna vinster och
förluster.

9. Rapport om förvaltade stiftelser
samt om SKK närstående bolag
inklusive årsredovisningar.

9. Rapport om förvaltade stiftelser
samt om till SKK närstående bolag
inklusive årsredovisningar.

10. Centralstyrelsens redovisning av de
uppdrag föregående
Kennelfullmäktige gett
Centralstyrelsen.

10. Centralstyrelsens redovisning av de
uppdrag föregående
Kennelfullmäktige gett
Centralstyrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för
Centralstyrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för
Centralstyrelsen.

12. Disciplinnämndens
verksamhetsrapport för de gångna
två verksamhetsåren.

12. Disciplinnämndens
verksamhetsrapport för de gångna
två verksamhetsåren.

13. Beslut om Centralstyrelsens förslag
till verksamhetsplan för de
kommande 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.

14. Beslut om Centralstyrelsens förslag
till rambudget för de kommande
två verksamhetsåren.

15. Beslut om delegeringsordning till
Centralstyrelsen.

15. Beslut om delegeringsordning till
Centralstyrelsen.

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

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
revisorssuppleanter enligt § 10.

17. Val av två revisorer och två
revisorssuppleanter enligt § 10.

18. Val av ordförande, övriga
ledamöter och suppleanter i
Disciplinnämnden enligt § 13.

18. Val av ordförande, övriga
ledamöter och suppleanter i
Disciplinnämnden enligt § 13.

19. Val av ledamöter och ordförande i
valberedningen enligt § 11.

19. Val av ledamöter och ordförande i
valberedningen enligt § 11.

20. Beslut om omedelbar justering av
punkterna 16–19.

20. Beslut om omedelbar justering av
punkterna 16–19.

21. Övriga ärenden som av
Centralstyrelsen 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 som stadgemässigt
ska behandlas av
Länsklubbsfullmäktige samt om de
berör vad som avtalats i gällande
länsklubbsuppdrag.

21. Övriga ärenden som av
Centralstyrelsen hänskjutits till
Kennelfullmäktige eller som av
direkt 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 som stadgemässigt
ska behandlas av
Länsklubbsfullmäktige.

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.
§7
mom. 4

Extra Kennelfullmäktige ska hållas:


Om Kennelfullmäktiges valda
revisorer så yrkar

eller:


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.

Extra Kennelfullmäktige ska hållas:


Om Kennelfullmäktiges valda
revisorer så yrkar

eller:
Om minst en tredjedel av
delegaterna så yrkar.



Om minst en tredjedel av
delegaterna så yrkar.

§7
mom. 7

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

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.

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 skälen för
yrkandet.

Vid extra Kennelfullmäktige får endast
ärenden som angetts i kallelsen tas upp.

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.

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.

Kallelse till extra Kennelfullmäktige ska
senast fyra veckor före mötet skickas per
post till varje direkt medlemsorganisation
och till varje delegat som finns anmäld hos
Centralstyrelsen. Med kallelsen bifogas
handlingar i det eller de ärenden som ska
behandlas.

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.

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:

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 ”KFomröstning”.
2. Ett förslag till beslut utformat så
att svaret endast kan bli Ja, Nej
eller Avstår.
3. Uppgift om vilket datum
omröstningen ska vara avslutad.
För svar per post gäller
poststämpelns datum.

1. Redovisning för ärendet med
tillhörande handlingar. Med
handlingarna ska bifogas
svarskuvert märkt ”KFomröstning”.
2. Ett förslag till beslut utformat så
att svaret endast kan bli ja, nej
eller avstår.
3. Uppgift om vilket datum
omröstningen ska vara avslutad.
För svar per post gäller
poststämpelns datum.
För beslut fordras att fler än hälften av
delegaterna har svarat ja eller nej på
Centralstyrelsens skickade förslag.

§7
mom. 8

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.

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.

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

Direkt medlemsorganisation svarar för
samtliga kostnader för delegat och
suppleant vid ordinarie och extra
Kennelfullmäktige.

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

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

§9
st. 6

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.

I ärenden som berör enskild
medlemsorganisation kan CS begära
närvaro av representant för
medlemsorganisationen. Varje direkt
medlemsorganisation har efter särskild
framställan rätt att vara representerad vid
Centralstyrelsens sammanträde för
behandling av ett för respektive direkt
medlemsorganisation speciellt ärende.
Den direkta medlemsorganisationens
styrelse utser sin representant.

§9
st. 8

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.

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

§9
st. 9

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

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

§9
mom. 3

Centralstyrelsen ska, förutom vad som i
övrigt anges i dessa stadgar:

Centralstyrelsen ska, förutom vad som i
övrigt anges i dessa stadgar:



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



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



Genomföra de uppdrag
Kennelfullmäktige har gett



Genomföra de uppdrag
Kennelfullmäktige har gett

Centralstyrelsen samt de uppdrag
Länsklubbsfullmäktige gett
Centralstyrelsen inom ramen för
länsklubbsuppdraget.


Förvalta SKKs tillgångar, arkiv och
korrespondens.



Årligen, senast den 31 maj, skicka
SKKs revisorer Centralstyrelsens
årsredovisning samt övrigt
underlag till SKKs revisorer.



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



Anställa och avsluta anställning för
SKKs 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.

Centralstyrelsen samt de uppdrag
Länsklubbsfullmäktige gett
Centralstyrelsen.


Förvalta SKKs tillgångar, arkiv och
korrespondens.



Årligen, senast den 31 maj, skicka
SKKs revisorer Centralstyrelsens
årsredovisning samt övrigt
underlag till SKKs revisorer.



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



Anställa och avsluta anställning för
SKKs 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 risk för jävsituation som på
något sätt berör CS kan föreligga,
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.

I övrigt sköta SKKs angelägenheter.

§ 11
st. 1

Kennelfullmäktiges valberedning ska
förbereda de val, som stadgemässigt ska
ske enligt § 7 moment 3 punkt 2, 17, 18
och 19.

Kennelfullmäktiges valberedning ska
förbereda de val, som stadgemässigt ska
ske enligt § 7 moment 3 punkt 2, 16, 17
och 18.

§ 12
st. 3

Protokollen enligt ovan samt i
medlemsorganisationerna ska arkiveras i
enlighet med Centralstyrelsens utfärdade
direktiv.

Protokollen enligt ovan samt i de direkta
medlemsorganisationerna ska arkiveras i
enlighet med Centralstyrelsens utfärdade
direktiv.

§ 14
mom.1
st. 1
§ 14
mom. 2

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

Enskild person som är medlem enligt § 3
och som:

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.

Fråga om disciplinär åtgärd upptas av
Disciplinnämnden efter skriftlig anmälan
från SKKs Centralstyrelse, styrelse för
direkt medlemsorganisation, eller från
enskild medlem.

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. Centralstyrelsen 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.

Fråga om disciplinär åtgärd kan även tas
upp av Centralstyrelsen på eget initiativ
eller efter anmälan från styrelse för direkt
medlemsorganisation, eller enskild
medlem. Centralstyrelsen har rätt att
hänskjuta sådan anmälan 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.

§ 14
mom. 3
st. 3

Centralstyrelsen får besluta att den som är
föremål för ett disciplinärende i styrelsen
ska omfattas av tillträdes- eller
tävlingsförbud till dess ärendet slutligt
avgjorts.

Centralstyrelsen får besluta att den som är
föremål för ett disciplinärende i
Centralstyrelsen ska omfattas av tillträdeseller tävlingsförbud till dess ärendet
slutligt avgjorts.

§ 15
st. 1

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

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. Direkt
medlemsorganisations beslut att behålla
betald avgift kan omprövas av
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.

äger SKK eller medlemsorganisation rätt
att begära betalning av avgift för icke
genomfört evenemang av den som inte
redan betalat avgiften.

