Anmälan

till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd
Ta bort allt
Spara kopia

Skriv ut

Var vänlig läs igenom instruktionerna nedan innan du gör din anmälan!

Anmälare

Anmäld

Namn

		

Medlemsnummer (t.o.m.)

Adress

		

Postnummer

Telefon

		

E-post

Namn

		

Adress

		

Postnummer

Telefon

		

E-post

Postadress

Ev. kennelnamn

Medlemsnummer (t.o.m.)

Postadress

Ev. kennelnamn

Anmälan
avser
(kortfattad beskrivning)

Grund för
anmälan
(Vilken/vilka grundregler
eller andra bestämmelser åberopas?)

Bilagor
Ort

Underskrift

Datum

Underskrift

	 

Ifylles för hand
Anmälare

Åberopade bestämmelser

Här är det viktigt att fylla i rutan för medlemskap. En förutsättning
för att Disciplinnämnden ska kunna behandla en anmälan är att
både den som anmäler och den som blir anmäld är medlem i en
klubb som är ansluten till SKK-organisationen.

Här är det viktigt att du tydligt anger vilken eller vilka regler (grundregler, stadgar eller annat regelverk) som du anser att den anmälda
personen har brutit mot. Disciplinnämnden gör som regel ingen
egen utredning och en otydlig anmälan kan komma att avvisas.

Anmäld

Bilagor

Fyll i uppgifterna så fullständigt som möjligt – det underlättar
handläggningen av ärendet. Avser anmälan två eller flera personer
går det bra att lämna personuppgifterna på formulärets andra sida
eller i en särskild bilaga.

Numrera antalet bilagor (bilaga 1, bilaga 2 etc.) som du vill åberopa
i ärendet, exempelvis köpeavtal, fodervärdsavtal, veterinärintyg eller
korrespondens av olika slag. Gör en lodrät markering i högermarginalen vid de stycken som är relevanta för ärendet.
Tänk på att bilagorna måste kunna kopieras till motpart och nämndens ledamöter. Disciplinnämnden hanterar därför inte bevisning
i form DVD, video, film och dylikt.

Anmälan avser

Beskriv kortfattat anledningen till att du anser att den person anmälan avser har brutit mot SKK-organisationens regelverk. Det kan till
exempel vara olika former av avtalsbrott, brister i djurhållningen,
bristande avelsetik, brott mot utställnings- eller tävlingsbestämmelser med mera. Räcker inte utrymmet i blanketten går det bra att
lämna en längre redogörelse för händelseförloppet på formulärets
andra sida eller i en bilaga till anmälan.
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Ankomstdatum

Disciplinnämdens
anteckningar

Underskrift

Det går bra att fylla i anmälningsformuläret via datorn men anmälan
måste vara egenhändigt underskriven vilket innebär att Disciplinnämnden enbart tar emot anmälningar via post.
Diarienummer		 
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Utrymme för
ytterligare
noteringar

