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A.

Ä n d r a d ordningsföljd i målparagrafen

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

Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och
exteriört fullgoda rashundar.

B.

•

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.

•

Främja och utveckla goda former av hundsport.

Införande av en möjlighet till tvångsförvaltning

Inledning
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.
§ 4 Medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer i SKK är länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, genom särskilt
tecknade avtal anslutna klubbar (i fortsättningen benämnda avtalsanslutna klubbar), Sveriges
Hundungdom, samt till dessa anslutna lokal- och rasklubbar.
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.
Moment 6
Samråd ska ske mellan SKK och medlemsorganisationerna samt mellan medlemsorganisationerna så
att det gemensamma målet för SKK och medlemsorganisationerna uppnås.

Moment 7

Moment 7
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
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ur SKK. För beslut om uteslutning krävs att förslaget stöds av A 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:
•

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-, special- eller verksamhetsklubb.
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.

