
REMISS: Förslag till nya 
typstadgar för SKKs 

medlemsorganisationer 
En webbenkät för att besvara remissen finns via den här länken. Stadgetexten börjar på s. 5 i det här 
dokumentet. 

Föreningskommittén har under den gångna treårsperioden arbetat med att identifiera 
förbättringsområden i SKKs befintliga typstadgar. Utifrån det arbetet har kommittén nu tagit 
fram ett förslag till nya typstadgar för remissbehandling inom organisationen. 
Föreningskommittén är beroende av medlemsorganisationernas åsikter om förslaget i det 
fortsatta arbetet och vill därför ge en bakgrund till de nyheter, förtydliganden och förenklingar 
som nu föreslås. Efter genomförd remissrunda kommer förslaget att omarbetas utifrån de 
synpunkter som inkommer innan ett slutligt förslag lämnas till SKKs Centralstyrelse. I samband 
med Kennelfullmäktige i oktober 2021 kommer Föreningskommittén att anordna en workshop 
om de nya typstadgarna, anmäl er gärna till den om ni vill diskutera någon fråga inför ert 
remissvar. 

Viktiga förändringar 
Paragrafhänvisningar relaterar till typstadgar för specialklubb med fullmäktigemöte om inget annat särskilt anges. 

Förtydligande av SKK-organisationens struktur och funktion 
Svenska Kennelklubben, SKK, är av funktionella skäl uppbyggd som en hierarkisk organisation. 
En utgångspunkt i arbetet med de nya typstadgarna har varit att de ska beskriva hur SKK-
organisationen fungerar i praktiken. Vi har därför förtydligat relationen mellan över- och 
underordnad klubb i stadgarnas § 3, av bestämmelsen framgår att underordnad klubb har att följa 
anvisningar från överordnad klubb som även fastställer den underordnade klubbens stadgar och 
får lämna dispenser från dessa. I § 4 i stadgarna för special- och rasklubbar med fullmäktigemöte 
har vi förtydligat hur och under vilka förutsättningar klubbar kan anslutas och avskiljas från 
organisationen.  

SKKs stadgar ger under vissa förutsättningar möjlighet till förvaltning av SKKs 
medlemsorganisationer. Eftersom förvaltning är en mycket ingripande åtgärd anser 
Föreningskommittén att möjligheten bör speglas i stadgarna för respektive medlemsorganisation 
som också föreslås få möjlighet att lämna SKK-organisationen för att undvika förvaltning. (Se §§ 
18 och 19). 

Medlemmars rättigheter och skyldigheter 
Vad avser medlemmars rättigheter och skyldigheter har dessa dels strukturerats i stadgarna, men 
Föreningskommittén föreslår även ett antal förändringar. I § 5 regleras medlemskapet i klubben. 
Av bestämmelsen framgår medlemmens grundläggande rättigheter och skyldigheter, hur 
medlemskap ingås och hur det upphör. Därtill listas de vanligaste medlemskategorierna. 

Förändringarna består i följande: 

https://forms.gle/cSoiZZvYR2yGkv3U9


 

 
 
2 

• Styrelsens möjlighet att neka enskilda personer medlemskap ersätts av en möjlighet för 
SKKs Centralstyrelse att inom sex månader annullera medlemskap. Bakgrunden är att 
godtyckliga beslut riskerar att påverka SKKs status som allmännyttig ideell förening med 
därpå följande skattelättnader. Det har därför bedömts vara önskvärt att sådana beslut är 
förutsebara och fattas på objektiva grunder efter noggrant övervägande. (Se § 5, moment 
3, stycke 2) 
 

• Medlemmars rätt att ta del av styrelseprotokoll försvinner och ersätts med en 
informationsskyldighet för styrelsen. Bakgrunden till förändringen är att ge 
medlemsorganisationernas styrelser arbetsro. Kommittén har de senaste åren sett en 
ökande andel klubbar där varje protokoll granskas och ifrågasätts av medlemmar. 
Styrelsen får då lägga sin tid på att svara på frågor om och försvara de beslut som fattats. 
 
En sådan ordning är inte önskvärd, årsmötet väljer årligen revisorer som granska att 
styrelsens förvaltning sker inom de ramar som årsmötet gett styrelsen. Den medlem som 
anser att styrelsen går utöver dessa ramar ska kontakta klubbens revisorer. Den medlem 
som anser att styrelsen gör ett dåligt jobb har möjlighet att förändra dess sammansättning 
vid nästa årsmöte. (Se §§ 13 och 14) 
 
Det är dock viktigt att medlemmar får information när styrelsen behandlar ärenden som 
berör dem, och att alla medlemmar får information när styrelsen fattar beslut som 
påverkar medlemskollektivet som helhet, därför föreslås en informationsskyldighet för 
styrelsen (§ 14). Styrelsen ska alltjämt tillsända revisorer, valberedning och överordnad 
klubb protokoll från styrelsemöten (§ 13). 
 

• Förändringar föreslås vad avser rösträtt vid årsmötet. Dels föreslås ett krav på 
medlemskap vid senaste årsskiftet för rösträtt vid årsmötet (se typstadgar för rasklubb 
med årsmöte § 7, moment 6), därutöver föreslås utlandsmedlemmar förlora sin rösträtt 
(se § 5, moment 4, stycke 5).  
 
Föreningskommittén har ansett att den som godkänner redovisningen av föregående 
verksamhetsår och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen bör ha varit medlem under den 
period som årsmötet avser. Dessutom skulle förändringen minska risken för att SKKs 
medlemsorganisationer utsätts för ”kuppartade” försök att ta över klubbar. Vad avser 
utlandsmedlemmar vill Föreningskommittén undvika en situation där medlemmar i 
utländska kennelklubbar får stort inflytande över hur special- och rasklubbar arbetar med 
det ansvar som delegerats från SKK. 

Valordning 
Föreningskommittén anser att det är dags att införa en valordning i SKKs 
medlemsorganisationer. Under en längre tid har kommittén noterat användningen av begreppet 
”kupp” när medlemmar mobiliserar majoritet vid årsmötet för att byta ut styrelsen. Agerandet 
innebär i många fall att valberedningen arbetat förgäves, att personer som väljs in inte förstår 
omfattningen av arbetet som väntar efter årsmötet och att debatten i klubben kommer att röra 
personfrågor istället för sakfrågor. Men det är ingen kupp i ordets rätta bemärkelse eftersom 
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tillvägagångssättet inte innebär att några regler åsidosätts.  
 
Föreningskommitténs uppfattning är att skiften av styrelseledamöter i den bästa av världar ska 
ske organiskt och utan överraskningsmoment. Samtidigt är det centralt att medlemmarna har 
avgörande inflytande över vem som innehar förtroendeposter i den egna klubben. Den föreslagna 
valordningen skulle ur kommitténs perspektiv innebära en stärkt medlemsdemokrati. Dels genom 
att ge medlemmar större möjlighet att bekanta sig med kandidaterna innan årsmötet, men även 
genom att medlemmarna får information om när större förändringar kan tänkas ske i samband 
med årsmöte – det kan vara avgörande för om en enskild medlem vill delta.  

Under pandemin har SKK erbjudit digitala årsmötestyper där förhandsnomineringar till val av 
styrelse har varit nödvändiga. I det sammanhanget har vi haft möjlighet att föreningstekniskt testa 
och undersöka hur ett sådant förfarande skulle kunna fungera även vid årsmöten som inte 
anpassats för digitalt genomförande. Föreningskommitténs uppfattning är att modellen 
sammantaget har fungerat bra, de brister som identifierats har justerats i det här stadgeförslaget, 
bland annat genom att valberedningen ska lämna ett preliminärt förslag inför 
nomineringsperioden. 

För att undvika att klubbar hamnar i trångmål när det saknas kandidater till alla poster eller om 
något oförutsett sker mellan nomineringsstopp och årsmöte har valberedningen getts möjligheter 
att tillfälligt öppna nomineringen under vissa förutsättningar. Nedan en illustration av hur 
valordningen är tänkt att fungera ur medlemmens perspektiv: 

 

Med kallelsen till årsmötet följer ett preliminärt förslag till styrelsesammansättning från 
valberedningen. Medlemmar har därefter en vecka på sig att nominera ytterligare personer. 
Nomineringen gör kandidaten valbar, oavsett om den finns med i valberedningens förslag eller 
inte. Nomineringar måste göras under nomineringsperioden – tips till valberedningen under året 
gör inte kandidater valbara. 

Föreningskommittén har för avsikt att ta fram informationsmaterial som beskriver valordningen 
innan den börjar tillämpas i organisationen. 
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Motioner om SKKs regelverk får hänskjutas till SKKs Centralstyrelse 
I de klubbar som har ansvar för regelverk för olika verksamheter inom organisationen finns idag 
en konflikt mellan årsmöten och regelrevideringsprocessen. Efter genomförd regelrevidering kan 
årsmötet fatta beslut som går rakt emot resultatet för regelrevideringen vilket kan undergräva den 
ena demokratiska processen, till förmån för den andra. Föreningskommittén anser att den här 
ordningen är ogynnsam för såväl regelrevideringsprocessen som för de årsmöten där regelfrågor 
blir centrala trots att klubben inte äger frågan om regelverk – det gör SKK. 

Föreningskommittén föreslår därför att styrelserna i de klubbar som ansvarar för regelverk får 
möjlighet att hänskjuta motioner som rör regelfrågor till SKKs Centralstyrelse. Kommittén ser att 
den nu föreslagna ordningen skulle ställa krav på en standardiserad regelrevideringsprocess där 
medlemmarna garanteras inflytande och kommer bara att ta förslaget vidare när sådana 
förutsättningar finns.  

Slutord 
Utöver de ändringar som nu nämnts har stadgarna Föreningskommittén är mycket angelägen om 
att få synpunkter på stadgarna från SKKs medlemsorganisationer. Det gäller särskilt de lite större 
förslag till förändringar som redogjorts för här ovan, men tveka inte att framföra även det ni 
upplever som ”småsaker” när ni besvarar remissen.  

Den text som är markerad med blå färg är sådant som måste anpassas i respektive klubb. Vi är 
medvetna om att ytterligare anpassningar kommer att vara nödvändiga i vissa klubbar och att de 
alternativ som angetts i stadgedokumentet inte är heltäckande. Till stadgarna finns även ett 
förslag till standardavtal för delegering av rasansvar mellan special- och rasklubbar, du hittar det 
längst bak i dokumentet. 

En webbenkät finns tillgänglig via den här länken, om ni hellre vill lämna svar via e-post eller 
brev går det bra att ladda upp det via webbenkäten, alternativt skicka det till fk@skk.se eller 
Svenska Kennelklubben, Föreningskommittén, Box 771, 191 27 Sollentuna. 

Remissvar emotses senast den 1 december 2021 

Vänliga hälsningar 

SKKs Föreningskommitté 

  

https://forms.gle/cSoiZZvYR2yGkv3U9
mailto:fk@skk.se?subject=Remissvar%20typstadgar
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Typstadgar för specialklubb 
med fullmäktigemöte  
Antagna av SKKs centralstyrelse 2021-XX-XX, att gälla från 2022-01-01 
Inledning 
Svenska Kennelklubben – hundägarnas riksorganisation, SKK, är en ideell förening vars 
medlemmar utgörs av länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb och 
avtalsanslutna klubbar, i fortsättningen benämnda direkta medlemsorganisationer. SKKs 
medlemsorganisationer utgörs även av till de direkta medlemsorganisationerna anslutna 
rasklubbar och geografiskt avgränsade klubbar, i fortsättningen benämnda indirekta 
medlemsorganisationer. Begreppet medlemsorganisationer avser såväl direkta som indirekta 
medlemsorganisationer.  

SKK är medlem i Fédération Cynologique Internationale (FCI), som är en internationell 
sammanslutning av kennelklubbar. 

Mellan SKKs medlemsorganisationer delegeras ansvar för olika delar av den verksamhet som 
SKK ansvarar för, sådan delegation sker som regel genom avtal. Alla till SKK anslutna klubbar 
ska i sin verksamhet följa gällande lagstiftning och de regler, riktlinjer och beslut som SKK eller 
behörig myndighet meddelar. 

Specialklubben XXX, ingår som direkt medlemsorganisation i SKK och ska som sådan arbeta för 
SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den/de i specialklubben ingående 
ras/verksamhet. Specialklubbens anslutning till SKK och det ansvar som delegerats till 
specialklubben från SKK regleras i dessa stadgar samt i ett särskilt tecknat avtal mellan 
specialklubben och SKK. 

Specialklubbens stadgar fastställs av SKKs Centralstyrelse och ska följa de typstadgar som gäller 
inom SKK-organisationen. 

§ 1 Mål 
Det gemensamma målet för SKK och dess medlemsorganisationer ska vara 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. 

• Informera och sprida kunskap om hundens beteende, 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. 
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§ 2 Verksamhet 
För att arbeta mot det uppsatta målet ska klubben: 

1. Informera och sprida kunskap om SKKs och specialklubbens mål, organisation och 
arbetsformer. 

2. Samordna och stödja verksamheten i de klubbar som är anslutna till specialklubben. 
3. Informera om den/de hundras/-er som klubben ansvarar för och rasens/rasernas 

användningsområden. 
4. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer. 
5. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras/-er inom och utom landet. 
6. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan 

komma till användning. 
7. Utforma regler för de prov, tävlingar och beskrivningar som SKK via avtal delegerat 

ansvar för till specialklubben samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare för 
prov-, tävlings- och beskrivningsverksamheten med beaktande av SKKs regler och 
riktlinjer. 

8. Anordna utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar i enlighet med SKKs regler. 
9. Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete. 
10. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

§ 3 Organisation 
Specialklubben ingår som direkt medlemsorganisation i SKK. Specialklubben kan till sig ansluta 
ras- och lokalklubbar som är indirekta medlemsorganisationer i SKK. 

Specialklubben ska i sin verksamhet följa de anvisningar som SKK lämnar. 

Specialklubbens stadgar ska fastställas av SKK som även har rätt att meddela dispens från och 
tolka stadgarna.  

Specialklubbens högsta beslutande organ är fullmäktigemötet. Specialklubbens angelägenheter 
förvaltas mellan fullmäktigemöten av den styrelse som fullmäktigemötet väljer. 

§ 4 Rasklubbar och lokalklubbar 
Moment 1 – anslutning av klubbar 
Specialklubben kan bilda eller till sig ansluta:  

• rasklubbar för förvaltning av en eller flera hundraser för vilka specialklubben erhållit 
delegerat ansvar från SKK. Ansvaret för en hundras kan inte delegeras till fler än en 
rasklubb. Delegation av ansvaret för en hundras ska ske via avtal vars innehåll fastställts 
av SKK. 

• lokalklubbar för bedrivande av specialklubbens verksamhet inom ett avgränsat geografiskt 
område. Det får inte finnas flera lokalklubbar inom samma geografiska område. 

Till specialklubben anslutna klubbars verksamhet regleras av särskilda stadgar för respektive 
klubb som ska fastställas av specialklubben. 
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Moment 2 – anslutna klubbars utträde 
Specialklubbens styrelse kan besluta att ansluten klubb ska utträda från specialklubbens 
organisation om klubben: 

• saknar styrelse eller revisorer, 
• inte utövar den stadgeenliga verksamheten, 
• inte fullgör de förpliktelser som följer av avtal om ansvarsdelegation mellan 

specialklubben och ras- eller lokalklubben, 
• inte följer de beslut eller regler som utfärdats av SKK eller specialklubben. 

Om ras- eller lokalklubben utträder ur specialklubben ska klubbens tillgångar och arkiv användas 
på det sätt som ras- eller lokalklubbens stadgar föreskriver. 

Beslut om att en ras- eller lokalklubb ska utträda ur specialklubben ska anmälas till nästa ordinarie 
fullmäktigemöte.  

Styrelsens beslut att ansluten klubb ska utträda ur specialklubben kan bli föremål för omprövning 
av SKK. 

§ 5 Medlemskap 
Enskild person som är medlem i till specialklubben ansluten ras- eller lokalklubb ska enligt dessa 
stadgar även anses vara medlem i specialklubben. 

Moment 1 – medlemmens rättigheter 
Varje medlem har, om inget annat framgår av dessa stadgar, lika rätt att: 

• Väljas till förtroendeuppdrag i specialklubben. 
• Erhålla aktuell medlemsinformation från specialklubben. 
• Delta i den verksamhet som specialklubben arrangerar. 

Moment 2 – medlemmens skyldigheter 
Varje medlem är skyldig att: 

• Erlägga medlemsavgift. 
• Följa specialklubbens och ras- eller lokalklubbens stadgar. 
• Följa gällande lagstiftning och de regler, riktlinjer och beslut som SKK eller behörig 

myndighet meddelar. 
• I enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar och andra djur som medlemmen har 

tillsyn över, så att någon befogad anmärkning inte kan göras av kennelkonsulent eller 
annat behörigt kontrollorgan. 

Moment 3 – medlemskapets ingående 
Exempel 1: Enskild person som blir medlem i en av specialklubbens rasklubbar blir även 
medlem i specialklubben och den lokalklubb inom vars område medlemmen är folkbokförd. 
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Exempel 2: Enskild person som blir medlem i en av specialklubbens rasklubbar blir även 
medlem i specialklubben. 

Exempel 3: Enskild person kan bli medlem i den lokalklubb inom vars område personen är 
folkbokförd genom att erlägga medlemsavgift på det sätt som specialklubbens styrelse anvisat. 

Specialklubbens styrelse kan i samråd med berörda lokalklubbar bevilja medlemskap i lokalklubb 
för person som inte är folkbokförd inom lokalklubbens geografiska område. 

Medlemskap för enskild person kan inom sex månader annulleras av SKKs Centralstyrelse för 
den som före eller efter medlemskapets ingående agerat på ett sådant sätt som är oförenligt med 
de skyldigheter som listas i moment 2 eller SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma 
mål. 

Moment 4 – medlemskategorier för lokalklubbar 
Ordinarie medlem är medlem som betalar den medlemsavgift som fullmäktigemötet beslutat om. 

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har 
samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem.  

Hedersmedlem är medlem som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften. Hedersmedlem 
utses av fullmäktigemötet efter förslag från styrelsen och har samma rättigheter och skyldigheter 
som ordinarie medlem men betalar ingen medlemsavgift. 

Familjemedlem är medlem i samma hushåll som en ordinarie medlem som betalar den avgift för 
familjemedlemskap som årsmötet beslutat om. Familjemedlem har samma rättigheter och 
skyldigheter som ordinarie medlem men erhåller inte rasklubbens publikationer.  

Utlandsmedlem är medlem som är permanent bosatt utanför Sverige. Utlandsmedlem kan inte 
väljas till förtroendeuppdrag i klubben men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som 
ordinarie medlem. 

Fullmäktigemötet har rätt att besluta om ytterligare medlemskategorier. 

Moment 5 - medlemskapets upphörande 
Medlemskapet upphör om:  

• medlemmen begär utträde, 
• medlemmen inte betalar sin medlemsavgift inom föreskriven tid, 
• medlemmen blir utesluten ur någon av SKKs medlemsorganisationer enligt beslut av 

SKKs Disciplinnämnd, 
• SKKs Centralstyrelse beslutar om annullering av medlemskap enligt moment 3. 

§ 6 Medlemsavgift 
Moment 1 – Rasklubbars medlemsavgift 
Specialklubben uppbär medlemsavgift per medlem från sina rasklubbar. Den del av rasklubbarnas 
medlemsavgift som ska tillfalla specialklubben beslutas för respektive medlemskategori av 
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ordinarie fullmäktigemöte och börjar gälla den första dagen av det kalenderår som följer närmast 
efter beslutet.  

Förslag om att höja avgiften ska delges rasklubbarna senast den 31 december året före ordinarie 
fullmäktigemöte. 

Moment 2 – Lokalklubbars medlemsavgift 
Specialklubben uppbär medlemsavgift för lokalklubbarnas räkning.  

Specialklubbens medlemsavgift samt den del av medlemsavgiften som ska tillfalla lokalklubben 
beslutas för respektive medlemskategori av ordinarie fullmäktigemöte. 

§ 7 Verksamhetsår och mandatperiod 
Specialklubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.  

Med mandatperiod avses i dessa stadgar: 

• För delegater till Kennelfullmäktige: från det Kennelfullmäktige till vilket delegaten valts, 
till nästa ordinarie Kennelfullmäktige. 

• För andra personer som väljs enligt stadgarna: från det fullmäktigemöte, vid vilket valet 
skett, till och med det fullmäktigemöte som mandatperioden avser. 

§ 8 Fullmäktigemöte 
Moment 1 – ordinarie fullmäktigemöte 
Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas varje/vartannat år under xx eller yy månad. Styrelsen 
beslutar om tid och plats för mötet eller om fullmäktigemötet ska genomföras digitalt. 

Moment 2 – extra fullmäktigemöte 
Extra fullmäktigemöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller efter begäran av: 

• Klubbens revisorer  

eller 

• En tredjedel av fullmäktigedelegaterna  

Begäran om extra fullmäktigemöte ska skickas till styrelsen via post eller e-post och innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som det ärende det extra fullmäktigemötet ska behandla. 

Styrelsen är skyldig att utfärda kallelse till extra fullmäktigemöte senast 21 dagar efter mottagen 
begäran. Styrelsen beslutar om tid och plats för det extra fullmäktigemötet eller om mötet ska 
genomföras digitalt. 

Moment 3 – digitalt fullmäktigemöte 
Fullmäktigemöte får genomföras som digitalt fullmäktigemöte i enlighet med anvisningar från 
SKK. 

Fullmäktigemötet får inte genomföras som digitalt fullmäktigemöte efter protest från: 
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• klubbens revisorer  

eller 

• en tredjedel av fullmäktigedelegaterna. 

Moment 4 – fullmäktigedelegater 
Fullmäktigedelegater utses av rasklubbarna och/eller lokalklubbarna enligt följande: 

1. Ras-/lokalklubb utser XX delegater och XX suppleanter. 
2. Ras-/lokalklubb utser dessutom en delegat och en suppleant för varje påbörjat XX-tal 

medlemmar över XX medlemmar per 31 december året före fullmäktigemötet.  

Ingen medlemsorganisation får representeras av fler än XX delegater. Delegat eller suppleant får 
bara representera en ras- eller lokalklubb. 

Delegat måste vara över 16 år och ha ett gällande medlemskap i den klubb som utsett delegaten. 

Den som är suppleant eller ledamot i specialklubbsstyrelsen, eller den som är specialklubbens 
revisor eller revisorssuppleant är inte valbar till delegat.  

Mandatperioden för delegat och suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte fram till nästa 
fullmäktigemöte. Om en suppleant ersätter en ordinarie delegat under mandatperioden ska det 
anmälas till specialklubbsstyrelsen. 

Moment 5 – kallelse och möteshandlingar 
Kallelse till ordinarie eller extra fullmäktigemöte ska utfärdas av styrelsen och delges lokal- och 
rasklubbar samt fullmäktigedelegaterna senast 21 dagar före mötet via e-post eller på annat 
likvärdigt sätt. Kallelsen ska innehålla tid och plats för mötet.  

Till kallelsen ska styrelsen bifoga verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas 
berättelse, valberedningens preliminära förslag till styrelse, valberedningens förslag till övriga val 
samt handlingar i de ärenden som ska behandlas av fullmäktigemötet. Om kallelsen avser extra 
fullmäktigemöte ska styrelsen enbart bifoga handlingar i de ärenden som ska behandlas vid mötet.  

Senast sju dagar före fullmäktigemötet ska styrelsen tillsända ras- och lokalklubbarna och 
fullmäktigedelegaterna valberedningens slutliga förslag till styrelse samt en lista över övriga 
nominerade kandidater. 

Moment 6 – dagordning 
Vid ordinarie fullmäktigemöte ska minst följande ärenden förekomma: 

1. Fullmäktigemötet öppnas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller någon annan 
person som styrelsen utsett. 

2. Godkännande av röstlängden. 
3. Val av ordförande för fullmäktigemötet. 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
5. Val av två justerare och rösträknare som tillsammans med mötets ordförande ska justera 

protokollet.  
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6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom för de personer som avses i moment 8. 
7. Fråga om delegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
8. Fastställande av dagordningen. 
9. Redovisning av föregående verksamhetsår:  

a. styrelsens verksamhetsberättelse med redogörelse för arbetet med avelsfrågor, 
b. balans- och resultaträkning, 
c. revisorernas berättelse. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av det 
ekonomiska resultatet. 

11. Styrelsens rapport om uppdrag från föregående fullmäktigemöte. 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
13. Beslut om styrelsens förslag till: 

a. verksamhetsplan, 
b. medlemsavgifter för kommande verksamhetsår, 
c. rambudget. 

14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
15. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 10 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. Valbara är de kandidater som nominerats i enlighet 
med § 9. 

16. Val av revisorer enligt § 11. 
17. Val av valberedning enligt § 12. 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 17. 
19. Beslut om: 

a. ärenden som styrelsen hänskjutit till fullmäktigemötet (propositioner), 
b. motioner enligt moment 9. 

Ärenden som inte handlagts enligt moment 9 kan tas upp till diskussion men inte till 
beslut. 

20. Fullmäktigemötet avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av 
fullmäktigemötets ordförande. 

Moment 7 – beslut och röstning 
Rösträtt, yttranderätt och rätt att reservera sig mot beslut vid fullmäktigemötet tillkommer de 
delegater som utsetts av lokal- och rasklubbar i enlighet med moment 4. 

Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon delegat 
begär det. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om 
mötet så beslutar.  

Röstning med fullmakt får inte förekomma. 

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. 

Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av mötets 
ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. 
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Eventuell reservation mot fullmäktigemötets beslut ska inges skriftligt till mötesordförande och 
anmälas innan mötet förklaras avslutat. 

Moment 8 – närvarorätt 
Vid fullmäktigemöte har varje medlem närvarorätt och, om mötet så beslutar, yttranderätt. 
Utöver medlemmar har följande personer rätt att närvara och yttra sig samt att i protokollet få 
antecknat en mot beslut avvikande mening: 

• Ledamot eller suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd 
person. 

• SKKs verkställande direktör. 
• Av fullmäktigemötet vald ordförande för mötet. 
• Av fullmäktigemötet valda revisorer. 
• Av fullmäktigemötet vald valberedning. 

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för den samma som för annan medlem. 

Moment 9 – kostnader 
1. Ras- och lokaklubbar ansvarar för samtliga kostnader för den eller de delegater som 

klubben utsett. 
2. SKK ansvarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter. 
3. Specialklubben ansvarar för samtliga kostnader för övriga klubb- eller mötesfunktionärer 

som har närvarorätt enligt moment 8. 
4. Är någon av personerna i p. 2 eller 3 delegat gäller samma som för övriga delegater. 

Moment 10 – motioner 
Motion som ras- eller lokalklubb önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte ska skickas 
till styrelsen via post eller e-post och vara styrelsen tillhanda senast 21/28/35/42 dagar före 
fullmäktigemötet. Styrelsen ska varje år vid lämplig tidpunkt under hösten uppmana ras- och 
lokalklubbar att inkomma med motioner. 

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna inkomna motioner till fullmäktigemötet. 

Styrelsen har rätt att hänskjuta motioner som rör av SKK beslutade regelverk till SKKs 
Centralstyrelse. Den som inkommit med sådan motion har rätt att begära att SKKs 
Centralstyrelse omprövar styrelsens beslut. 

Vid extra fullmäktigemöte får endast ärenden som angetts i kallelsen tas upp till beslut. 

Moment 11 – digital omröstning 
Styrelsen kan i brådskande ärenden som kräver fullmäktiges beslut besluta om digital omröstning. 
Den digitala omröstningen ska genomföras med bibehållen valhemlighet, de av fullmäktigemötet 
valda rösträknarna ska godkänna formerna för den digitala omröstningen. 

Digital omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna har fått: 
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1. Redovisning av ärendet med tillhörande handlingar samt beskrivning av hur delegaten 
avger sin röst. 

2. Ett förslag till beslut utformat så att svaret endast kan bli ja, nej eller avstår. 
3. Uppgift om vilket datum omröstningen avslutas. 

För beslut fordras att fler än hälften av delegaterna har svarat ja eller nej på styrelsens förslag. 
Uteblivet svar jämställs med avstår.  

§ 9 Valordning 
Valbar till styrelsen enligt § 8 moment 6 p. 15 är endast den kandidat som nominerats enligt 
följande ordning: 

• Valberedningen ska senast 25 dagar före fullmäktigemötet till styrelsen överlämna ett 
preliminärt förslag avseende val av styrelse enligt § 8 moment 6 p. 15. Det preliminära 
förslaget ska bifogas till kallelsen till fullmäktigemötet. 

• Ras- och lokalklubbar kan fram till 14 dagar före fullmäktigemötet nominera personer 
som de anser lämpliga som kandidater vid val enligt § 8 moment. 6 p. 15. Nominering 
sker till valberedningen. 

• Nominering av person ska innehålla namn, kontaktuppgifter samt uppgift om vilken eller 
vilka poster nomineringen avser. Valberedningen ska skriftligen bekräfta mottagande av 
nomineringen. 

• Valberedningen är skyldig att kontrollera att den nominerade är medlem och accepterar 
att bli vald till förtroendepost. 

• Valberedningens slutliga förslag samt en lista över övriga nominerade kandidater ska vara 
styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet för vidare befordran till ras- och 
lokalklubbarna samt fullmäktigedelegaterna. 

• Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om en extra 
nomineringsperiod. Den extra nomineringsperioden ska ha ett start- och slutdatum och 
meddelas medlemmarna senast dagen före startdatumet. Den extra nomineringsperioden 
ska avslutas senast en dag före fullmäktigemötet. 

• Valberedningen äger rätt att besluta om öppning av nomineringen till enskilt val under 
pågående fullmäktigemöte. Sådant beslut får endast fattas:  

o om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra det val som beslutet 
avser  

eller  
o om den föreslagna kandidaten agerat på ett sådant sätt som är oförenligt med de 

skyldigheter som listas i § 4 moment 2 eller SKKs och medlemsorganisationernas 
gemensamma mål. 

§ 10 Styrelse 
Förvaltningen av specialklubbens angelägenheter handhas av en av fullmäktigemötet vald styrelse. 
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Moment 1 – styrelsens organisation 
Styrelsen består av ordförande och fyra, sex eller åtta eller tio ordinarie ledamöter samt minst en 
och högst fyra suppleanter. Endast den som är medlem kan väljas till styrelsen. 

Moment 2 – hur styrelsen väljs 
Ordinarie fullmäktigemöte väljer ordförande för ett/två år, halva antalet ledamöter för två/fyra år 
samt suppleanter för ett/två år. Därutöver kan fullmäktigemötet genomföra val för att fylla 
vakanta poster. 

Suppleanter tjänstgör i den ordning röstetalet vid fullmäktigemötet visar, eller enligt beslut av 
fullmäktigemötet.  

Moment 3 – styrelsens konstituering 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.  

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som i förening har rätt att teckna klubbens firma 
eller inom sig personer som har rätt att teckna klubbens firma var för sig. 

Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer till styrelsens sammanträden. Adjungerade 
personer har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut. 

Moment 4 – verkställande utskott och kommittéer 
Styrelsen får inom sig utse ett verkställande utskott som mellan styrelsesammanträden har rätt att 
fatta beslut för styrelsens räkning. Beslut fattade av det verkställande utskottet ska godkännas av 
styrelsen vid nästkommande sammanträde. 

Styrelsen får inom eller utom sig utse kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga de 
arbetsuppgifter som styrelsen beslutat om. De beslut som fattas av kommittéer eller 
arbetsgrupper ska godkännas av styrelsen. 

Moment 5 - styrelsesammanträde 
Kallelse till styrelsesammanträde ska utfärdas av ordförande eller vid förhinder för denne av vice 
ordförande. Kallelsen ska delges samtliga ledamöter och suppleanter via e-post eller på 
motsvarande sätt.  

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter och suppleanter 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. 

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll 
föras som återger de beslut som fattas av styrelsen. 

Moment 6 – styrelsens uppdrag 
Styrelsen ska, förutom vad som annars framgår av dessa stadgar, bland annat: 
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• Ansvara för klubbens avelsfrågor och förvalta det ansvar som delegerats till 
specialklubben från SKK. 

• Genomföra regelrevidering enligt anvisningar från SKK 
• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens. 
• Senast fem dagar före ordinarie fullmäktigemöte skicka ett exemplar av klubbens 

verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning och revisorernas berättelse till 
SKK. 

• Senast sju dagar efter fullmäktigemöte informera SKK om styrelsens sammansättning. 
• Utse delegater till Kennelfullmäktige i enlighet med stadgar för SKK. 
• Verkställa de beslut fullmäktigemötet fattat. 
• Fortlöpande dokumentera de beslut som fattas av fullmäktigemötet och styrelsen. 
• Bereda det underlag till fullmäktigemötet som styrelsen ansvarar för. 
• Avge yttrande över ärenden som SKK hänskjutit till klubben. 
• I övrigt sköta klubbens angelägenheter. 

§ 11 Revisorer 
Revisorerna ska fortlöpande granska specialklubbens ekonomi och styrelsens förvaltning och 
årligen avge revisionsberättelse till årsmötet.  

Revisorerna utgörs av två ordinarier revisorer och två revisorssuppleanter.  

Ordinarie årsmöte väljer två revisorer och två revisorssuppleanter för ett/två år. 

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna 
senast 42 dagar före ordinarie fullmäktigemöte.  

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 25 dagar före ordinarie årsmöte och 
ingå i de handlingar som enligt § 7 moment 5 ska delges delegaterna inför fullmäktigemötet. 

Revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.  

§ 12 Valberedning 
Valberedningen ska förbereda val av: 

• ordförande för fullmäktigemötet, 
• justerare/rösträknare vid fullmäktigemötet, 
• ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen med beaktande av § 8, 
• revisorer och revisorssuppleanter 
• valberedning 

Valberedningen består av en sammankallande och två ordinarie ledamöter. Endast den som är 
medlem i specialklubben kan väljas till valberedningen. 

Ordinarie årsmöte väljer sammankallande för ett/två år och en ledamot för två/fyra år. 
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Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsens 
sammanträde. 

§ 13 Protokoll 
Protokoll ska föras vid fullmäktigemöte och vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge 
de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande 
ordförande och en/två av styrelsemötet vald justerare. 

Ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträden och årsmöten ska skickas till SKK, 
valberedningen och revisorerna omedelbart efter justering.  

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt. 

§ 14 Information till medlemmar 
Medlem här rätt att få skriftlig information om sådana beslut som den berörs av som fattas vid 
styrelsens sammanträden. Beslut som berör alla medlemmar ska publiceras på klubbens hemsida, 
i klubbens tidning eller motsvarande. 

§ 15 Disciplinärenden 
För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för Svenska Kennelklubben. 

§ 16 Force majeure 
Om klubben 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 sätt som 
planerats, är klubben inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. 

Specialklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke 
genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. På motsvarande sätt har rasklubben 
rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt 
avgiften. 

Specialklubbens beslut att behålla eller begära betalning av avgift kan omprövas av SKKs 
Centralstyrelse.  

Specialklubben 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 
rasklubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta 
kostnader. 

§ 17 Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas och beslutas enligt § 8, moment 5, punkt 19. 

Beslut om ändring av stadgarna fattas av fullmäktigemötet. För sådant beslut krävs antingen att 
det stöds av tre fjärdedelar av de röstande vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande 
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beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten varav minst ett 
ska vara ordinarie.  

Ändring av specialklubbens stadgar ska fastställas av SKK. 

§ 18 Förvaltning 
Enligt SKKs stadgar kan SKK under vissa förutsättningar besluta om förvaltning av 
specialklubben. Ett beslut om förvaltning innebär att SKK utser en eller flera personer som 
under en bestämd tidsperiod ersätter den av fullmäktigemötet valda styrelsen för specialklubben. 

Efter SKKs beslut om förvaltning ska SKKs Centralstyrelse informera klubbens medlemmar om 
möjligheten att besluta om utträde ur SKK enligt § 19 moment 1.  

§ 19 Upphörande av klubben 
Moment 1 – utträde ur SKK 
Beslut om att specialklubben ska utträda som medlemsorganisation i SKK fattas av 
fullmäktigemötet. För att sådant beslut ska vara gällande krävs att det biträtts av tre fjärdedelar av 
de röstande vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel 
majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten varav minst ett ska vara ordinarie.  

Om SKKs Centralstyrelse beslutat om förvaltning av specialklubben enligt § 18 får beslut om 
utträde ur specialklubben fattas vid extra fullmäktigemöte, för att sådant beslut ska vara gällande 
krävs att det biträtts av tre fjärdedelar av de röstande. 

Moment 2 – specialklubbens upplösning 
Beslut om att specialklubben ska upplösas fattas av fullmäktigemötet. För att sådant beslut ska 
vara gällande krävs att det fattas av två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett 
ordinarie och vid det senare fullmäktigemötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. 

Moment 3 – rasklubbens tillgångar vid utträde eller upplösning 
Om specialklubben upplöses eller utträder som medlemsorganisation i SKK ska specialklubbens 
tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på det sätt som sista fullmäktigemötet 
beslutat. Saknas beslut från sista fullmäktigemötet ska specialklubbens tillgångar och arkiv 
användas i enlighet med dessa stadgars §§ 1 och 2. 
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Typstadgar för specialklubb 
med årsmöte  
Antagna av SKKs centralstyrelse 2021-XX-XX, att gälla från 2022-01-01 
Inledning 
Svenska Kennelklubben – hundägarnas riksorganisation, SKK, är en ideell förening vars 
medlemmar utgörs av länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb och 
avtalsanslutna klubbar, i fortsättningen benämnda direkta medlemsorganisationer. SKKs 
medlemsorganisationer utgörs även av till de direkta medlemsorganisationerna anslutna 
rasklubbar och geografiskt avgränsade klubbar, i fortsättningen benämnda indirekta 
medlemsorganisationer. Begreppet medlemsorganisationer avser såväl direkta som indirekta 
medlemsorganisationer.  

SKK är medlem i Fédération Cynologique Internationale (FCI), som är en internationell 
sammanslutning av kennelklubbar. 

Mellan SKKs medlemsorganisationer delegeras ansvar för olika delar av den verksamhet som 
SKK ansvarar för, sådan delegation sker som regel genom avtal. Alla till SKK anslutna klubbar 
ska i sin verksamhet följa gällande lagstiftning och de regler, riktlinjer och beslut som SKK eller 
behörig myndighet meddelar. 

Specialklubben XXX, ingår som direkt medlemsorganisation i SKK och ska som sådan arbeta för 
SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den/de i specialklubben ingående 
ras/verksamhet. Specialklubbens anslutning till SKK och det ansvar som delegerats till 
specialklubben från SKK regleras i dessa stadgar samt i ett särskilt tecknat avtal mellan 
specialklubben och SKK. 

Specialklubbens stadgar fastställs av SKKs Centralstyrelse och ska följa de typstadgar som gäller 
inom SKK-organisationen. 

§ 1 Mål 
Det gemensamma målet för SKK och dess medlemsorganisationer ska vara 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. 

• Informera och sprida kunskap om hundens beteende, 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. 
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§ 2 Verksamhet 
För att arbeta mot det uppsatta målet ska klubben: 

1. Informera och sprida kunskap om SKKs och specialklubbens mål, organisation och 
arbetsformer. 

2. Informera om den/de hundras/-er som klubben ansvarar för och rasens/rasernas 
användningsområden. 

3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer. 
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras/-er inom och utom landet. 
5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan 

komma till användning. 
6. Utforma regler för de prov, tävlingar och beskrivningar som SKK via avtal delegerat 

ansvar för till specialklubben samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare för 
prov-, tävlings- och beskrivningsverksamheten med beaktande av SKKs regler och 
riktlinjer. 

7. Anordna utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar i enlighet med SKKs regler. 
8. Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete. 
9. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

§ 3 Organisation 
Specialklubben ingår som direkt medlemsorganisation i SKK.  

Specialklubben ska i sin verksamhet följa de anvisningar som SKK lämnar. 

Specialklubbens stadgar ska fastställas av SKK som även har rätt att meddela dispens från och 
tolka stadgarna.  

Specialklubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Specialklubbens angelägenheter förvaltas 
mellan årsmöten av den styrelse som årsmötet väljer. 

För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter ansökan av medlemmar 
inom ett lokalt område och godkännande av styrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens 
organisation och arbetsformer. 

§ 4 Medlemskap 
Moment 1 – medlemmens rättigheter 
Varje medlem har, om inget annat framgår av dessa stadgar, lika rätt att: 

• Rösta vid specialklubbens årsmöte från och med det år under vilket medlemmen fyller 16 
år. 

• Väljas till förtroendeuppdrag i specialklubben. 
• Erhålla aktuell medlemsinformation från specialklubben. 
• Delta i den verksamhet som specialklubben arrangerar. 
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Moment 2 – medlemmens skyldigheter 
Varje medlem är skyldig att: 

• Erlägga medlemsavgift. 
• Följa specialklubbens stadgar. 
• Följa gällande lagstiftning och de regler, riktlinjer och beslut som SKK eller behörig 

myndighet meddelar. 
• I enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar och andra djur som medlemmen har 

tillsyn över, så att någon befogad anmärkning inte kan göras av kennelkonsulent eller 
annat behörigt kontrollorgan. 

Moment 3 – medlemskapets ingående 
Enskild person kan bli medlem i specialklubben genom att erlägga medlemsavgift på det sätt som 
styrelsen anvisat. 

Medlemskap för enskild person kan inom sex månader annulleras av SKKs Centralstyrelse för 
den som före eller efter medlemskapets ingående agerat på ett sådant sätt som är oförenligt med 
de skyldigheter som listas i moment 2 eller SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma 
mål. 

Moment 4 – medlemskategorier 
Ordinarie medlem är medlem som betalar den medlemsavgift som årsmötet beslutat om. 

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har 
samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem.  

Hedersmedlem är medlem som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften. Hedersmedlem 
utses av årsmötet efter förslag från styrelsen och har samma rättigheter och skyldigheter som 
ordinarie medlem men betalar ingen medlemsavgift. 

Familjemedlem är medlem i samma hushåll som en ordinarie medlem som betalar den avgift för 
familjemedlemskap som årsmötet beslutat om. Familjemedlem har samma rättigheter och 
skyldigheter som ordinarie medlem men erhåller inte specialklubbens publikationer.  

Utlandsmedlem är medlem som är permanent bosatt utanför Sverige. Utlandsmedlem har inte 
rösträtt vid specialklubbens årsmöte och kan inte väljas till förtroendeuppdrag i klubben men har 
i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem. 

Årsmötet har rätt att besluta om ytterligare medlemskategorier. 

Moment 5 - medlemskapets upphörande 
Medlemskapet upphör om:  

• medlemmen begär utträde ur specialklubben, 
• medlemmen inte betalar sin medlemsavgift inom föreskriven tid, 
• medlemmen blir utesluten ur någon av SKKs medlemsorganisationer enligt beslut av 

SKKs Disciplinnämnd, 
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• SKKs Centralstyrelse beslutar om annullering av medlemskap enligt moment 3. 

§ 5 Medlemsavgift 
Medlemsavgiftens storlek för olika medlemskategorier beslutas av ordinarie årsmöte och börjar 
gälla den första dagen av det kalenderår som följer närmast efter beslutet.  

§ 6 Verksamhetsår och mandatperiod 
Specialklubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.  

Med mandatperiod avses i dessa stadgar: 

• För delegater till Kennelfullmäktige: från det Kennelfullmäktige till vilket delegaten valts, 
till nästa ordinarie Kennelfullmäktige. 

• För andra personer som väljs enligt stadgarna: från det årsmöte, vid vilket valet skett, till 
och med det årsmöte som mandatperioden avser. 

§ 7 Årsmöte 
Moment 1 – ordinarie årsmöte 
Ordinarie årsmöte ska hållas varje/vartannat år under xx eller yy månad. Styrelsen beslutar om tid 
och plats för mötet eller om årsmötet ska genomföras digitalt. 

Moment 2 – extra årsmöte 
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller efter begäran av: 

• Klubbens revisorer  

eller 

• En tredjedel av klubbens medlemmar  

Begäran om extra årsmöte ska skickas till styrelsen via post eller e-post och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som det ärende det extra årsmötet ska behandla. 

Styrelsen är skyldig att utfärda kallelse till extra årsmöte senast 21 dagar efter mottagen begäran, 
av kallelsen ska framgå vilket eller vilka ärenden som det extra årsmötet ska behandla. Styrelsen 
beslutar om tid och plats för det extra årsmötet eller om mötet ska genomföras digitalt. 

Moment 3 – digitalt årsmöte 
Årsmötet får genomföras som digitalt årsmöte i enlighet med anvisningar från SKK. 

Årsmötet får inte genomföras som digitalt årsmöte efter protest från: 

• klubbens revisorer  

eller 

• en tredjedel av klubbens medlemmar. 
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Moment 4 – kallelse och möteshandlingar 
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 
21 dagar före mötet genom meddelande på klubbens hemsida, klubbens publikation, via e-post 
eller på annat likvärdigt sätt. Kallelsen ska innehålla tid och plats för mötet. Till kallelsen ska 
valberedningens preliminära förslag enligt § 8 p. 1 bifogas. 

Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, 
valberedningens slutliga förslag och en lista över samtliga nominerade, samt handlingar i de 
ärenden som ska behandlas av årsmötet ska senast sju dagar före mötet delges medlemmarna 
genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt. Inför extra 
årsmöte ska styrelsen endast delge handlingar i de ärenden som ska behandlas vid mötet. 

Moment 5 – dagordning 
Vid ordinarie årsmöte ska minst följande ärenden förekomma: 

1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller någon annan person 
som styrelsen utsett. 

2. Godkännande av röstlängden. 
3. Val av ordförande för fullmäktigemötet. 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
5. Val av två justerare och rösträknare som tillsammans med mötets ordförande ska justera 

protokollet.  
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom för de personer som avses i moment 7. 
7. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 
8. Fastställande av dagordningen. 
9. Redovisning av föregående verksamhetsår:  

a. styrelsens verksamhetsberättelse med redogörelse för arbetet med avelsfrågor, 
b. balans- och resultaträkning, 
c. revisorernas berättelse. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av det 
ekonomiska resultatet. 

11. Styrelsens rapport om uppdrag från föregående årsmöte. 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
13. Beslut om styrelsens förslag till: 

a. verksamhetsplan, 
b. medlemskategorier och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår, 
c. rambudget. 

14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
15. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 9 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. Valbara är de kandidater som nominerats i enlighet 
med § 8. 

16. Val av revisorer enligt § 10. 
17. Val av valberedning enligt § 11. 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 17. 
19. Beslut om: 
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a. ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet (propositioner), 
b. motioner enligt moment 8. 

Ärenden som inte handlagts enligt moment 8 kan tas upp till diskussion men inte till 
beslut. 

20. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av 
årsmötets ordförande. 

Moment 6 – beslut och röstning 
Rösträtt och rätt att reservera sig mot beslut vid årsmötet tillkommer medlemmar som:  

• fyller 16 år senast samma år som årsmötet avhålls 

och 

• varit medlemmar den 31 december året före årsmötet såväl som vid tidpunkten för 
årsmötet.  

Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon medlem 
begär det. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om 
mötet så beslutar.  

Röstning med fullmakt får inte förekomma. 

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. 

Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av mötets 
ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. 

Eventuell reservation mot årsmötets beslut ska inges skriftligt till mötesordförande och anmälas 
innan mötet förklaras avslutat. 

Moment 7 – närvarorätt 
Vid årsmöte äger varje medlem rätt att närvara och yttra sig. Utöver medlemmarna har följande 
personer rätt att närvara och yttra sig samt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande 
mening: 

• Ledamot eller suppleant i SKKs Centralstyrelse eller av Centralstyrelsen utsedd person. 
• SKKs verkställande direktör. 
• Av årsmötet vald ordförande för mötet. 
• Av årsmötet valda revisorer. 

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för den samma som för annan medlem. 

Moment 8 – motioner 
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skickas till styrelsen via post 
eller e-post och vara styrelsen tillhanda senast 21/28/35 dagar före årsmötet. Styrelsen ska varje 
år vid lämplig tidpunkt under hösten uppmana medlemmar att inkomma med motioner. 

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna inkomna motioner till årsmötet. 
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Styrelsen har rätt att hänskjuta motioner som rör av SKK beslutade regelverk till SKKs 
Centralstyrelse. Den medlem som inkommit med sådan motion har rätt att begära att SKKs 
Centralstyrelse omprövar styrelsens beslut. 

Vid extra årsmöte får endast ärenden som angetts i kallelsen tas upp till beslut. 

§ 8 Valordning 
Valbar till styrelsen enligt § 7 moment 5 punkt 15 är endast den kandidat som nominerats enligt 
följande ordning: 

• Valberedningen ska senast 25 dagar före årsmötet till styrelsen överlämna ett preliminärt 
förslag avseende val av styrelse enligt § 7 moment 5 p. 15. Det preliminära förslaget ska 
bifogas till kallelsen till årsmötet. 

• Medlemmar kan fram till 14 dagar före årsmötet nominera personer som de anser 
lämpliga som kandidater vid val enligt § 7 moment. 5 p. 15. Nominering sker till 
valberedningen. 

• Nominering av person ska innehålla namn, kontaktuppgifter samt uppgift om vilken eller 
vilka poster nomineringen avser. Valberedningen ska skriftligen bekräfta mottagande av 
nomineringen. 

• Valberedningen är skyldig att kontrollera att den nominerade är medlem och accepterar 
att bli vald till förtroendepost. 

• Valberedningens slutliga förslag samt en lista över övriga nominerade kandidater ska vara 
styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet och ingå i de handlingar som enligt § 7 
moment 4 ska delges medlemmarna inför årsmötet. 

• Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om en extra 
nomineringsperiod. Den extra nomineringsperioden ska ha ett start- och slutdatum och 
meddelas medlemmarna senast dagen före startdatumet. Den extra nomineringsperioden 
ska avslutas senast en dag före årsmötet. 

• Valberedningen äger rätt att besluta om öppning av nomineringen till enskilt val under 
pågående årsmöte. Sådant beslut får endast fattas:  

o om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra det val som beslutet 
avser  

eller  
o om den föreslagna kandidaten agerat på ett sådant sätt som är oförenligt med de 

skyldigheter som listas i § 4 moment 2 eller SKKs och medlemsorganisationernas 
gemensamma mål. 

§ 9 Styrelse 
Förvaltningen av specialklubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse. 

Moment 1 – styrelsens organisation 
Styrelsen består av ordförande och två, fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter samt minst en och 
högst fyra suppleanter. Endast den som är medlem i specialklubben kan väljas till styrelsen. 
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Moment 2 – hur styrelsen väljs 
Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett/två år, halva antalet ledamöter för två/fyra år samt 
suppleanter för ett/två år. Därutöver kan årsmötet genomföra val för att fylla vakanta poster. 

Suppleanter tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller enligt beslut av årsmötet.  

Moment 3 – styrelsens konstituering 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.  

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som i förening har rätt att teckna klubbens firma 
eller inom sig personer som har rätt att teckna klubbens firma var för sig. 

Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer till styrelsens sammanträden. Adjungerade 
personer har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut. 

Moment 4 – verkställande utskott och kommittéer 
Styrelsen får inom sig utse ett verkställande utskott som mellan styrelsesammanträden har rätt att 
fatta beslut för styrelsens räkning. Beslut fattade av det verkställande utskottet ska godkännas av 
styrelsen vid nästkommande sammanträde. 

Styrelsen får inom eller utom sig utse kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga de 
arbetsuppgifter som styrelsen beslutat om. De beslut som fattas av kommittéer eller 
arbetsgrupper ska godkännas av styrelsen. 

Moment 5 - styrelsesammanträde 
Kallelse till styrelsesammanträde ska utfärdas av ordförande eller vid förhinder för denne av vice 
ordförande. Kallelsen ska delges samtliga ledamöter och suppleanter via e-post eller på 
motsvarande sätt.  

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter och suppleanter 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. 

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll 
föras som återger de beslut som fattas av styrelsen. 

Moment 6 – styrelsens uppdrag 
Styrelsen ska, förutom vad som annars framgår av dessa stadgar, bland annat: 

• Ansvara för klubbens avelsfrågor och förvalta det ansvar som delegerats till 
specialklubben från SKK. 

• Genomföra regelrevidering enligt anvisningar från SKK 
• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens. 
• Senast fem dagar före ordinarie årsmöte skicka ett exemplar av klubbens 

verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning och revisorernas berättelse till 
SKK. 
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• Senast sju dagar efter årsmöte informera SKK om styrelsens sammansättning. 
• Utse delegater till Kennelfullmäktige i enlighet med stadgar för SKK. 
• Verkställa de beslut årsmötet fattat. 
• Fortlöpande dokumentera de beslut som fattas av årsmötet och styrelsen. 
• Bereda det underlag till årsmötet som styrelsen ansvarar för. 
• Avge yttrande över ärenden som SKK hänskjutit till klubben. 
• I övrigt sköta klubbens angelägenheter. 

§ 10 Revisorer 
Revisorerna ska fortlöpande granska specialklubbens ekonomi och styrelsens förvaltning och 
årligen avge revisionsberättelse till årsmötet.  

Revisorerna utgörs av två ordinarier revisorer och två revisorssuppleanter.  

Ordinarie årsmöte väljer två revisorer och två revisorssuppleanter för ett/två år. 

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna 
senast 21/28 dagar före ordinarie årsmöte.  

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före ordinarie årsmöte och 
ingå i de handlingar som enligt § 7 moment 4 ska delges medlemmarna inför årsmötet. 

Revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.  

§ 11 Valberedning 
Valberedningen ska förbereda val av: 

• ordförande för årsmötet, 
• justerare/rösträknare vid årsmötet, 
• ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen med beaktande av § 8, 
• revisorer och revisorssuppleanter 
• valberedning 

Valberedningen består av en sammankallande och två ordinarie ledamöter. Endast den som är 
medlem i specialklubben kan väljas till valberedningen. 

Ordinarie årsmöte väljer sammankallande för ett/två år och en ledamot för två/fyra år. 

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsens 
sammanträde. 

§ 12 Protokoll 
Protokoll ska föras vid årsmöte och vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de 
ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande 
ordförande och en/två av styrelsemötet vald justerare. 
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Ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträden och årsmöten ska skickas till SKK, 
valberedningen och revisorerna omedelbart efter justering.  

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt. 

§ 13 Information till medlemmar 
Medlem här rätt att få skriftlig information om sådana beslut som den berörs av som fattas vid 
styrelsens sammanträden. Beslut som berör alla medlemmar ska publiceras på klubbens hemsida, 
i klubbens tidning eller motsvarande. 

§ 14 Disciplinärenden 
För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för Svenska Kennelklubben. 

§ 15 Force majeure 
Om klubben 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 sätt som 
planerats, är klubben inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. 

Specialklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke 
genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. På motsvarande sätt har 
specialklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte 
redan erlagt avgiften. 

Specialklubbens beslut att behålla eller begära betalning av avgift kan omprövas av SKKs 
Centralstyrelse.  

Specialklubben 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 
specialklubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller 
indirekta kostnader. 

§ 16 Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas och beslutas enligt § 7, moment 5, punkt 19. 

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds 
av tre fjärdedelar av de röstande vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med 
enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.  

Ändring av specialklubbens stadgar ska fastställas av SKKs Centralstyrelse. 

§ 17 Förvaltning 
Enligt SKKs stadgar kan SKK under vissa förutsättningar besluta om förvaltning av 
specialklubben. Ett beslut om förvaltning innebär att SKK utser en eller flera personer som 
under en bestämd tidsperiod ersätter den av fullmäktigemötet valda styrelsen för specialklubben. 
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Efter SKKs beslut om förvaltning ska SKKs Centralstyrelse informera klubbens medlemmar om 
möjligheten att besluta om utträde ur SKK enligt § 18 moment 1.  

§ 18 Upphörande av klubben 
Moment 1 – utträde ur SKK 
Beslut om att specialklubben ska utträda som medlemsorganisation i SKK fattas av årsmötet. För 
att sådant beslut ska vara gällande krävs att det biträtts av tre fjärdedelar av de röstande vid ett 
ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra 
följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.  

Om SKKs Centralstyrelse beslutat om förvaltning av specialklubben enligt § 17 får beslut om 
utträde ur SKK fattas vid extra årsmöte, för att sådant beslut ska vara gällande krävs att det 
biträtts av tre fjärdedelar av de röstande. 

Moment 2 – specialklubbens upplösning 
Beslut om att specialklubben ska upplösas fattas av årsmötet. För att sådant beslut ska vara 
gällande krävs att det fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och 
vid det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. 

Moment 3 – specialklubbens tillgångar vid utträde eller upplösning 
Om specialklubben upplöses eller utträder som medlemsorganisation i SKK ska specialklubbens 
tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på det sätt som sista årsmötet beslutat. 
Saknas beslut från sista årsmötet ska specialklubbens tillgångar och arkiv användas i enlighet med 
dessa stadgars §§ 1 och 2. 
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Typstadgar för 
verksamhetsklubb med årsmöte  
Antagna av SKKs centralstyrelse 2021-XX-XX, att gälla från 2022-01-01 
Inledning 
Svenska Kennelklubben – hundägarnas riksorganisation, SKK, är en ideell förening vars 
medlemmar utgörs av länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb och 
avtalsanslutna klubbar, i fortsättningen benämnda direkta medlemsorganisationer. SKKs 
medlemsorganisationer utgörs även av till de direkta medlemsorganisationerna anslutna 
rasklubbar och geografiskt avgränsade klubbar, i fortsättningen benämnda indirekta 
medlemsorganisationer. Begreppet medlemsorganisationer avser såväl direkta som indirekta 
medlemsorganisationer.  

SKK är medlem i Fédération Cynologique Internationale (FCI), som är en internationell 
sammanslutning av kennelklubbar. 

Mellan SKKs medlemsorganisationer delegeras ansvar för olika delar av den verksamhet som 
SKK ansvarar för, sådan delegation sker som regel genom avtal. Alla till SKK anslutna klubbar 
ska i sin verksamhet följa gällande lagstiftning och de regler, riktlinjer och beslut som SKK eller 
behörig myndighet meddelar. 

Verksamhetsklubben XXX, ingår som direkt medlemsorganisation i SKK och ska som sådan 
arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den/de i 
verksamhetsklubben ingående verksamhet/-erna. Verksamhetsklubbens anslutning till SKK och 
det ansvar som delegerats till verksamhetsklubben från SKK regleras i dessa stadgar samt i ett 
särskilt tecknat avtal mellan verksamhetsklubben och SKK. 

Verksamhetsklubbens stadgar fastställs av SKKs Centralstyrelse och ska följa de typstadgar som 
gäller inom SKK-organisationen. 

§ 1 Mål 
Det gemensamma målet för SKK och dess medlemsorganisationer ska vara 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. 

• Informera och sprida kunskap om hundens beteende, 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. 
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§ 2 Verksamhet 
För att arbeta mot det uppsatta målet ska klubben: 

1. Informera och sprida kunskap om SKKs och verksamhetsklubbens mål, organisation och 
arbetsformer. 

2. Informera om den/de verksamhet/-er som klubben ansvarar för. 
3. Lämna information om klubbens verksamhet i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer. 
4. Aktivt följa utvecklingen för klubbens verksamhet inom och utom landet. 
5. Utbilda domare, tävlingsledare, domarutbildare och andra funktionärer. 
6. Utforma regler för de prov och tävlingar som SKK via avtal delegerat ansvar för till 

verksamhetsklubben samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare för prov- och 
tävlingsverksamheten med beaktande av SKKs regler och riktlinjer. 

7. Anordna prov och tävlingar i enlighet med SKKs regler och riktlinjer. 
8. Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete. 
9. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

§ 3 Organisation 
Verksamhetsklubben ingår som direkt medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben.  

Verksamhetsklubben ska i sin verksamhet följa de anvisningar som SKK lämnar. 

Verksamhetsklubbens stadgar ska fastställas av SKK som även har rätt att meddela dispens från 
och tolka stadgarna.  

Verksamhetsklubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Verksamhetsklubbens angelägenheter 
förvaltas mellan årsmöten av den styrelse som årsmötet väljer. 

För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter ansökan av medlemmar 
inom ett lokalt område och godkännande av styrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens 
organisation och arbetsformer. 

§ 4 Medlemskap 
Moment 1 – medlemmens rättigheter 
Varje medlem har, om inget annat framgår av dessa stadgar, lika rätt att: 

• Rösta vid verksamhetsklubbens årsmöte från och med det år under vilket medlemmen 
fyller 16 år. 

• Väljas till förtroendeuppdrag i verksamhetsklubben. 
• Erhålla aktuell medlemsinformation från verksamhetsklubben. 
• Delta i den verksamhet som verksamhetsklubben arrangerar. 

Moment 2 – medlemmens skyldigheter 
Varje medlem är skyldig att: 

• Erlägga medlemsavgift. 
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• Följa verksamhetsklubbens stadgar. 
• Följa gällande lagstiftning och de regler, riktlinjer och beslut som SKK eller behörig 

myndighet meddelar. 
• I enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar och andra djur som medlemmen har 

tillsyn över, så att någon befogad anmärkning inte kan göras av kennelkonsulent eller 
annat behörigt kontrollorgan. 

Moment 3 – medlemskapets ingående 
Enskild person kan bli medlem i verksamhetsklubben genom att erlägga medlemsavgift på det 
sätt som styrelsen anvisat. 

Medlemskap för enskild person kan inom sex månader annulleras av SKKs Centralstyrelse för 
den som före eller efter medlemskapets ingående agerat på ett sådant sätt som är oförenligt med 
de skyldigheter som listas i moment 2 eller SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma 
mål. 

Moment 4 – medlemskategorier 
Ordinarie medlem är medlem som betalar den medlemsavgift som årsmötet beslutat om. 

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har 
samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem.  

Hedersmedlem är medlem som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften. Hedersmedlem 
utses av årsmötet efter förslag från styrelsen och har samma rättigheter och skyldigheter som 
ordinarie medlem men betalar ingen medlemsavgift. 

Familjemedlem är medlem i samma hushåll som en ordinarie medlem som betalar den avgift för 
familjemedlemskap som årsmötet beslutat om. Familjemedlem har samma rättigheter och 
skyldigheter som ordinarie medlem men erhåller inte verksamhetsklubbens publikationer.  

Utlandsmedlem är medlem som är permanent bosatt utanför Sverige. Utlandsmedlem har inte 
rösträtt vid verksamhetsklubbens årsmöte och kan inte väljas till förtroendeuppdrag i klubben 
men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem. 

Årsmötet har rätt att besluta om ytterligare medlemskategorier. 

Moment 5 - medlemskapets upphörande 
Medlemskapet upphör om:  

• medlemmen begär utträde ur verksamhetsklubben, 
• medlemmen inte betalar sin medlemsavgift inom föreskriven tid, 
• medlemmen blir utesluten ur någon av SKKs medlemsorganisationer enligt beslut av 

SKKs Disciplinnämnd, 
• SKKs Centralstyrelse beslutar om annullering av medlemskap enligt moment 3. 
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§ 5 Medlemsavgift 
Medlemsavgiftens storlek för olika medlemskategorier beslutas av ordinarie årsmöte och börjar 
gälla den första dagen av det kalenderår som följer närmast efter beslutet.  

§ 6 Verksamhetsår och mandatperiod 
Verksamhetsklubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.  

Med mandatperiod avses i dessa stadgar: 

• För delegater till Kennelfullmäktige: från det Kennelfullmäktige till vilket delegaten valts, 
till nästa ordinarie Kennelfullmäktige. 

• För andra personer som väljs enligt stadgarna: från det årsmöte, vid vilket valet skett, till 
och med det årsmöte som mandatperioden avser. 

§ 7 Årsmöte 
Moment 1 – ordinarie årsmöte 
Ordinarie årsmöte ska hållas varje/vartannat år under xx eller yy månad. Styrelsen beslutar om tid 
och plats för mötet eller om årsmötet ska genomföras digitalt. 

Moment 2 – extra årsmöte 
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller efter begäran av: 

• Klubbens revisorer  

eller 

• En tredjedel av klubbens medlemmar  

Begäran om extra årsmöte ska skickas till styrelsen via post eller e-post och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som det ärende det extra årsmötet ska behandla. 

Styrelsen är skyldig att utfärda kallelse till extra årsmöte senast 21 dagar efter mottagen begäran, 
av kallelsen ska framgå vilket eller vilka ärenden som det extra årsmötet ska behandla. Styrelsen 
beslutar om tid och plats för det extra årsmötet eller om mötet ska genomföras digitalt. 

Moment 3 – digitalt årsmöte 
Årsmötet får genomföras som digitalt årsmöte i enlighet med anvisningar från SKK. 

Årsmötet får inte genomföras som digitalt fullmäktigemöte efter protest från: 

• klubbens revisorer  

eller 

• en tredjedel av klubbens medlemmar. 
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Moment 4 – kallelse och möteshandlingar 
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 
21 dagar före mötet genom meddelande på klubbens hemsida, klubbens publikation, via e-post 
eller på annat likvärdigt sätt. Kallelsen ska innehålla tid och plats för mötet. Till kallelsen ska 
valberedningens preliminära förslag enligt § 8 p. 1 bifogas. 

Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, 
valberedningens slutliga förslag och en lista över samtliga nominerade, samt handlingar i de 
ärenden som ska behandlas av årsmötet ska senast sju dagar före mötet delges medlemmarna 
genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt. Inför extra 
årsmöte ska styrelsen endast delge handlingar i de ärenden som ska behandlas vid mötet. 

Moment 5 – dagordning 
Vid ordinarie årsmöte ska minst följande ärenden förekomma: 

1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller någon annan person 
som styrelsen utsett. 

2. Godkännande av röstlängden. 
3. Val av ordförande för fullmäktigemötet. 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
5. Val av två justerare och rösträknare som tillsammans med mötets ordförande ska justera 

protokollet.  
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom för de personer som avses i moment 7. 
7. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 
8. Fastställande av dagordningen. 
9. Redovisning av föregående verksamhetsår:  

a. styrelsens verksamhetsberättelse, 
b. balans- och resultaträkning, 
c. revisorernas berättelse. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av det 
ekonomiska resultatet. 

11. Styrelsens rapport om uppdrag från föregående årsmöte. 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
13. Beslut om styrelsens förslag till: 

a. verksamhetsplan, 
b. medlemskategorier och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår, 
c. rambudget. 

14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
15. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 9 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. Valbara är de kandidater som nominerats i enlighet 
med § 8. 

16. Val av revisorer enligt § 10. 
17. Val av valberedning enligt § 11. 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 17. 
19. Beslut om: 
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a. ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet (propositioner), 
b. motioner enligt moment 8. 

Ärenden som inte handlagts enligt moment 8 kan tas upp till diskussion men inte till 
beslut. 

20. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av 
årsmötets ordförande. 

Moment 6 – beslut och röstning 
Rösträtt och rätt att reservera sig mot beslut vid årsmötet tillkommer medlemmar som:  

• fyller 16 år senast samma år som årsmötet avhålls 

och 

• varit medlemmar den 31 december året före årsmötet såväl som vid tidpunkten för 
årsmötet.  

Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon medlem 
begär det. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om 
mötet så beslutar.  

Röstning med fullmakt får inte förekomma. 

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. 

Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av mötets 
ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. 

Eventuell reservation mot årsmötets beslut ska inges skriftligt till mötesordförande och anmälas 
innan mötet förklaras avslutat. 

Moment 7 – närvarorätt 
Vid årsmöte äger varje medlem rätt att närvara och yttra sig. Utöver medlemmarna har följande 
personer rätt att närvara och yttra sig samt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande 
mening: 

• Ledamot eller suppleant i SKKs Centralstyrelse eller av Centralstyrelsen utsedd person. 
• SKKs verkställande direktör. 
• Av årsmötet vald ordförande för mötet. 
• Av årsmötet valda revisorer. 

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för den samma som för annan medlem. 

Moment 8 – motioner 
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skickas till styrelsen via post 
eller e-post och vara styrelsen tillhanda senast 21/28/35 dagar före årsmötet. Styrelsen ska varje 
år vid lämplig tidpunkt under hösten uppmana medlemmar att inkomma med motioner. 

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna inkomna motioner till årsmötet. 
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Styrelsen har rätt att hänskjuta motioner som rör av SKK beslutade regelverk till SKKs 
Centralstyrelse. Den medlem som inkommit med sådan motion har rätt att begära att SKKs 
Centralstyrelse omprövar styrelsens beslut. 

Vid extra årsmöte får endast ärenden som angetts i kallelsen tas upp till beslut. 

§ 8 Valordning 
Valbar till styrelsen enligt § 7 moment 5 punkt 15 är endast den kandidat som nominerats enligt 
följande ordning: 

• Valberedningen ska senast 25 dagar före årsmötet till styrelsen överlämna ett preliminärt 
förslag avseende val av styrelse enligt § 7 moment 5 p. 15. Det preliminära förslaget ska 
bifogas till kallelsen till årsmötet. 

• Medlemmar kan fram till 14 dagar före årsmötet nominera personer som de anser 
lämpliga som kandidater vid val enligt § 7 moment. 5 p. 15. Nominering sker till 
valberedningen som har rätt att nominera ytterligare personer. 

• Nominering av person ska innehålla namn, kontaktuppgifter samt uppgift om vilken eller 
vilka poster nomineringen avser. Valberedningen ska skriftligen bekräfta mottagande av 
nomineringen. 

• Valberedningen är skyldig att kontrollera att den nominerade är medlem och accepterar 
att bli vald till förtroendepost. 

• Valberedningens slutliga förslag samt en lista över övriga nominerade kandidater ska vara 
styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet och ingå i de handlingar som enligt § 7 
moment 4 ska delges medlemmarna inför årsmötet. 

• Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om en extra 
nomineringsperiod. Den extra nomineringsperioden ska ha ett start- och slutdatum och 
meddelas medlemmarna senast dagen före startdatumet. Den extra nomineringsperioden 
ska avslutas senast en dag före årsmötet. 

• Valberedningen äger rätt att besluta om öppning av nomineringen till enskilt val under 
pågående årsmöte. Sådant beslut får endast fattas:  

o om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra det val som beslutet 
avser  

eller  
o om den föreslagna kandidaten agerat på ett sådant sätt som är oförenligt med de 

skyldigheter som listas i § 4 moment 2 eller SKKs och medlemsorganisationernas 
gemensamma mål. 

§ 9 Styrelse 
Förvaltningen av verksamhetsklubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse. 

Moment 1 – styrelsens organisation 
Styrelsen består av ordförande och två, fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter samt minst en och 
högst fyra suppleanter. Endast den som är medlem i verksamhetsklubben kan väljas till styrelsen. 
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Moment 2 – hur styrelsen väljs 
Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett/två år, halva antalet ledamöter för två/fyra år samt 
suppleanter för ett/två år. Därutöver kan årsmötet genomföra val för att fylla vakanta poster. 

Suppleanter tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller enligt beslut av årsmötet.  

Moment 3 – styrelsens konstituering 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.  

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som i förening har rätt att teckna klubbens firma 
eller inom sig personer som har rätt att teckna klubbens firma var för sig. 

Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer till styrelsens sammanträden. Adjungerade 
personer har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut. 

Moment 4 – verkställande utskott och kommittéer 
Styrelsen får inom sig utse ett verkställande utskott som mellan styrelsesammanträden har rätt att 
fatta beslut för styrelsens räkning. Beslut fattade av det verkställande utskottet ska godkännas av 
styrelsen vid nästkommande sammanträde. 

Styrelsen får inom eller utom sig utse kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga de 
arbetsuppgifter som styrelsen beslutat om. De beslut som fattas av kommittéer eller 
arbetsgrupper ska godkännas av styrelsen. 

Moment 5 - styrelsesammanträde 
Kallelse till styrelsesammanträde ska utfärdas av ordförande eller vid förhinder för denne av vice 
ordförande. Kallelsen ska delges samtliga ledamöter och suppleanter via e-post eller på 
motsvarande sätt.  

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter och suppleanter 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. 

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll 
föras som återger de beslut som fattas av styrelsen. 

Moment 6 – styrelsens uppdrag 
Styrelsen ska, förutom vad som annars framgår av dessa stadgar, bland annat: 

• Ansvara för verksamhet och förvalta det ansvar som delegerats till verksamhetsklubben 
från SKK. 

• Genomföra regelrevidering enligt anvisningar från SKK 
• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens. 
• Senast fem dagar före ordinarie årsmöte skicka ett exemplar av klubbens 

verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning och revisorernas berättelse till 
SKK. 



 

 
 

38 

• Senast sju dagar efter årsmöte informera SKK om styrelsens sammansättning. 
• Utse delegater till Kennelfullmäktige i enlighet med stadgar för SKK. 
• Verkställa de beslut årsmötet fattat. 
• Fortlöpande dokumentera de beslut som fattas av årsmötet och styrelsen. 
• Bereda det underlag till årsmötet som styrelsen ansvarar för. 
• Upprätta program rörande tid och plats för prov/tävlingar. 
• Vid begäran från klubb med rasansvar översända aktuella prov och/eller tävlingsresultat 

för klubbens ras. 
• Avge yttrande över ärenden som SKK hänskjutit till klubben. 
• I övrigt sköta klubbens angelägenheter. 

§ 10 Revisorer 
Revisorerna ska fortlöpande granska verksamhetsklubbens ekonomi och styrelsens förvaltning 
och årligen avge revisionsberättelse till årsmötet.  

Revisorerna utgörs av två ordinarier revisorer och två revisorssuppleanter.  

Ordinarie årsmöte väljer två revisorer och två revisorssuppleanter för ett/två år. 

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna 
senast 21/28 dagar före ordinarie årsmöte.  

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före ordinarie årsmöte och 
ingå i de handlingar som enligt § 7 moment 4 ska delges medlemmarna inför årsmötet. 

Revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.  

§ 11 Valberedning 
Valberedningen ska förbereda val av: 

• ordförande för årsmötet, 
• justerare/rösträknare vid årsmötet, 
• ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen med beaktande av § 8, 
• revisorer och revisorssuppleanter 
• valberedning 

Valberedningen består av en sammankallande och två ordinarie ledamöter. Endast den som är 
medlem i verksamhetsklubben kan väljas till valberedningen. 

Ordinarie årsmöte väljer sammankallande för ett/två år och en ledamot för två/fyra år. 

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsens 
sammanträde. 
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§ 12 Protokoll 
Protokoll ska föras vid årsmöte och vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de 
ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande 
ordförande och en/två av styrelsemötet vald justerare. 

Ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträden och årsmöten ska skickas till SKK, 
valberedningen och revisorerna omedelbart efter justering.  

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt. 

§ 13 Information till medlemmar 
Medlem här rätt att få skriftlig information om sådana beslut som den berörs av som fattas vid 
styrelsens sammanträden. Beslut som berör alla medlemmar ska publiceras på klubbens hemsida, 
i klubbens tidning eller motsvarande. 

§ 14 Disciplinärenden 
För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för Svenska Kennelklubben. 

§ 15 Force majeure 
Om klubben 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 sätt som 
planerats, är klubben inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. 

Verksamhetsklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke 
genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. På motsvarande sätt har 
verksamhetsklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som 
inte redan erlagt avgiften. 

Verksamhetsklubbens beslut att behålla eller begära betalning av avgift kan omprövas av SKKs 
Centralstyrelse.  

Verksamhetsklubben 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 verksamhetsklubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador 
eller direkta eller indirekta kostnader. 

§ 16 Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas och beslutas enligt § 7, moment 5, punkt 19. 

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds 
av tre fjärdedelar av de röstande vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med 
enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.  

Ändring av verksamhetsklubbens stadgar ska fastställas av SKKs Centralstyrelse. 
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§ 17 Förvaltning 
Enligt SKKs stadgar kan SKK under vissa förutsättningar besluta om förvaltning av 
verksamhetsklubben. Ett beslut om förvaltning innebär att SKK utser en eller flera personer som 
under en bestämd tidsperiod ersätter den av fullmäktigemötet valda styrelsen för 
verksamhetsklubben. 

Efter SKKs beslut om förvaltning ska SKKs Centralstyrelse informera klubbens medlemmar om 
möjligheten att besluta om utträde ur SKK enligt § 18 moment 1.  

§ 18 Upphörande av klubben 
Moment 1 – utträde ur SKK 
Beslut om att verksamhetsklubben ska utträda som medlemsorganisation i SKK fattas av 
årsmötet. För att sådant beslut ska vara gällande krävs att det biträtts av tre fjärdedelar av de 
röstande vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på 
varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.  

Om SKKs Centralstyrelse beslutat om förvaltning av verksamhetsklubben enligt § 18 får beslut 
om utträde ur SKK fattas vid extra årsmöte, för att sådant beslut ska vara gällande krävs att det 
biträtts av tre fjärdedelar av de röstande. 

Moment 2 – verksamhetsklubbens upplösning 
Beslut om att verksamhetsklubben ska upplösas fattas av årsmötet. För att sådant beslut ska vara 
gällande krävs att det fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och 
vid det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. 

Moment 3 – verksamhetsklubbens tillgångar vid utträde eller upplösning 
Om verksamhetsklubben upplöses eller utträder som medlemsorganisation i SKK ska 
verksamhetsklubben tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på det sätt som sista 
årsmötet beslutat. Saknas beslut från sista årsmötet ska verksamhetsklubben tillgångar och arkiv 
användas i enlighet med dessa stadgars §§ 1 och 2. 
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Typstadgar för rasklubb med 
fullmäktigemöte  
Antagna av SKKs centralstyrelse 2021-XX-XX, att gälla från 2022-01-01 
Inledning 
Svenska Kennelklubben – hundägarnas riksorganisation, SKK, är en ideell förening vars 
medlemmar utgörs av länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb och 
avtalsanslutna klubbar, i fortsättningen benämnda direkta medlemsorganisationer. SKKs 
medlemsorganisationer utgörs även av till de direkta medlemsorganisationerna anslutna 
rasklubbar och geografiskt avgränsade klubbar, i fortsättningen benämnda indirekta 
medlemsorganisationer. Begreppet medlemsorganisationer avser såväl direkta som indirekta 
medlemsorganisationer.  

SKK är medlem i Fédération Cynologique Internationale (FCI), som är en internationell 
sammanslutning av kennelklubbar. 

Mellan SKKs medlemsorganisationer delegeras ansvar för olika delar av den verksamhet som 
SKK ansvarar för, sådan delegation sker som regel genom avtal. Alla till SKK anslutna klubbar 
ska i sin verksamhet följa gällande lagstiftning och de regler, riktlinjer och beslut som SKK eller 
behörig myndighet meddelar. 

Rasklubben XXX, ingår som medlemsorganisation i specialklubben XXX och ska som sådan 
arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den/de i rasklubben 
ingående rasen/raserna. Rasklubbens anslutning till specialklubben och det ansvar som delegerats 
till rasklubben från specialklubben regleras i dessa stadgar samt i ett särskilt tecknat avtal mellan 
rasklubben och specialklubben. 

Rasklubbens stadgar fastställs av specialklubben och ska följa de typstadgar som gäller inom 
SKK-organisationen. 

§ 1 Mål 
Det gemensamma målet för SKK och dess medlemsorganisationer ska vara 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. 

• Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och 
praktiskt bruk av denna. 

• Informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård. 
• Bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och 

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

§ 2 Verksamhet 
För att arbeta mot det uppsatta målet ska klubben: 

1. Informera och sprida kunskap om rasklubben – dess mål, organisation och arbetsformer. 
2. Informera om klubbens ras och dess användningsområden. 
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK 

upprättade riktlinjer. 
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet. 
5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan 

komma till användning. 
6. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv. 
7. Stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete. 
8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

§ 3 Organisation 
Rasklubben ingår som direkt medlemsorganisation i specialklubben och som indirekt 
medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben.  

Rasklubben ska i sin verksamhet följa de anvisningar som specialklubben eller SKK lämnar. 

Rasklubbens stadgar ska fastställas av specialklubben som även har rätt att tolka och meddela 
dispens från stadgarna.  

Rasklubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Rasklubbens angelägenheter förvaltas mellan 
årsmöten av den styrelse som årsmötet väljer.  

För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter ansökan av medlemmar 
inom ett lokalt område och godkännande av styrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens 
organisation och arbetsformer. 

§ 4 Lokalklubbar 
Moment 1 – anslutning av klubbar 
Rasklubben kan bilda eller till sig ansluta lokalklubbar för bedrivande av rasklubbens verksamhet 
inom ett avgränsat geografiskt område. Det får inte finnas flera lokalklubbar inom samma 
geografiska område. 

Lokalklubbarnas verksamhet regleras av särskilda stadgar för respektive klubb som ska fastställas 
av rasklubben. 

Moment 2 – anslutna klubbars utträde 
Rasklubbens styrelse kan besluta att ansluten lokalklubb ska utträda från rasklubbens organisation 
om klubben: 

• saknar styrelse eller revisorer, 
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• inte utövar den stadgeenliga verksamheten, 
• inte fullgör de förpliktelser som följer av avtal mellan rasklubben och lokalklubben, 
• inte följer de beslut eller regler som utfärdats av SKK, specialklubb eller rasklubben. 

Om lokalklubb utträder ur rasklubben ska klubbens tillgångar och arkiv användas på det sätt som 
lokalklubbens stadgar föreskriver. 

Beslut om att en lokalklubb ska utträda ur rasklubben ska anmälas till nästa ordinarie 
fullmäktigemöte. 

Styrelsens beslut att ansluten klubb ska utträda ur specialklubben kan bli föremål för omprövning 
av SKK. 

§ 5 Medlemskap 
Enskild person som är medlem i till rasklubben ansluten lokalklubb ska enligt dessa stadgar även 
anses vara medlem i rasklubben. 

Moment 1 – medlemmens rättigheter 
Varje medlem har, om inget annat framgår av dessa stadgar, lika rätt att: 

• Väljas till förtroendeuppdrag i rasklubben. 
• Erhålla aktuell medlemsinformation från rasklubben. 
• Delta i den verksamhet som rasklubben arrangerar. 

Moment 2 – medlemmens skyldigheter 
Varje medlem är skyldig att: 

• Erlägga medlemsavgift. 
• Följa SKKs, special-, ras- och lokalklubbens stadgar. 
• Följa gällande lagstiftning och de regler, riktlinjer och beslut som SKK eller behörig 

myndighet meddelar. 
• I enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar och andra djur som medlemmen har 

tillsyn över, så att någon befogad anmärkning inte kan göras av kennelkonsulent eller 
annat behörigt kontrollorgan. 

Moment 3 – medlemskapets ingående 
Enskild person som blir medlem i rasklubben blir även medlem i den lokalklubb inom vars 
område medlemmen är folkbokförd. 

Rasklubbens styrelse kan i samråd med berörda lokalklubbar bevilja medlemskap i lokalklubb för 
person som inte är folkbokförd inom lokalklubbens geografiska område. 

Medlemskap för enskild person kan inom sex månader annulleras av SKKs Centralstyrelse för 
den som före eller efter medlemskapets ingående agerat på ett sådant sätt som är oförenligt med 
de skyldigheter som listas i moment 2 eller SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma 
mål. 
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Moment 4 – medlemskategorier 
Ordinarie medlem är medlem som betalar den medlemsavgift som fullmäktigemötet beslutat om. 

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har 
samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem.  

Hedersmedlem är medlem som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften. Hedersmedlem 
utses av fullmäktigemötet efter förslag från styrelsen och har samma rättigheter och skyldigheter 
som ordinarie medlem men betalar ingen medlemsavgift. 

Familjemedlem är medlem i samma hushåll som en ordinarie medlem som betalar den avgift för 
familjemedlemskap som årsmötet beslutat om. Familjemedlem har samma rättigheter och 
skyldigheter som ordinarie medlem men erhåller inte rasklubbens publikationer.  

Utlandsmedlem är medlem som är permanent bosatt utanför Sverige. Utlandsmedlem kan inte 
väljas till förtroendeuppdrag i klubben men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som 
ordinarie medlem. 

Fullmäktigemötet har rätt att besluta om ytterligare medlemskategorier. 

Moment 5 - medlemskapets upphörande 
Medlemskapet upphör om:  

• medlemmen begär utträde, 
• medlemmen inte betalar sin medlemsavgift inom föreskriven tid, 
• medlemmen blir utesluten ur någon av SKKs medlemsorganisationer enligt beslut av 

SKKs Disciplinnämnd, 
• SKKs Centralstyrelse beslutar om annullering av medlemskap enligt moment 3. 

§ 6 Medlemsavgift 
Rasklubben uppbär medlemsavgift för lokalklubbarnas räkning.  

Den del av medlemsavgiften som ska tillfalla lokalklubben beslutas för respektive 
medlemskategori av ordinarie fullmäktigemöte. 

§ 7 Verksamhetsår och mandatperiod 
Rasklubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.  

Med mandatperiod avses i dessa stadgar: 

• För delegater till specialklubbens fullmäktigemöte: från det fullmäktigemöte till vilket 
delegaten valts, till nästa ordinarie fullmäktigemöte. 

• För andra personer som väljs enligt stadgarna: från det fullmäktigemöte, vid vilket valet 
skett, till och med det fullmäktigemöte som mandatperioden avser. 
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§ 8 Fullmäktigemöte 
Moment 1 – ordinarie fullmäktigemöte 
Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas varje år under xx eller yy månad. Styrelsen beslutar om tid 
och plats för mötet eller om fullmäktigemötet ska genomföras digitalt. 

Moment 2 – extra fullmäktigemöte 
Extra fullmäktigemöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller efter begäran av: 

• Klubbens revisorer  

eller 

• En tredjedel av fullmäktigedelegaterna  

Begäran om extra fullmäktigemöte ska skickas till styrelsen via post eller e-post och innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som det ärende det extra fullmäktigemötet ska behandla. 

Styrelsen är skyldig att utfärda kallelse till extra fullmäktigemöte senast 21 dagar efter mottagen 
begäran. Styrelsen beslutar om tid och plats för det extra fullmäktigemötet eller om mötet ska 
genomföras digitalt. 

Moment 3 – digitalt fullmäktigemöte 
Fullmäktigemöte får genomföras som digitalt fullmäktigemöte i enlighet med anvisningar från 
SKK. 

Fullmäktigemötet får inte genomföras som digitalt fullmäktigemöte efter protest från: 

• klubbens revisorer  

eller 

• en tredjedel av fullmäktigedelegaterna. 

Moment 4 – fullmäktigedelegater 
Fullmäktigedelegater utses av lokalklubbarna enligt följande: 

• Lokalklubb utser XX delegater och XX suppleanter. 
• Lokalklubb utser dessutom en delegat och en suppleant för varje påbörjat XX-tal 

medlemmar över XX medlemmar per 31 december året före fullmäktigemötet.  

Ingen medlemsorganisation får representeras av fler än XX delegater. Delegat eller suppleant får 
bara representera en lokalklubb. 

Delegat måste vara över 16 år och ha ett gällande medlemskap i den klubb som utsett delegaten. 

Den som är suppleant eller ledamot i rasklubbsstyrelsen, eller den som är rasklubbens revisor 
eller revisorssuppleant är inte valbar till delegat.  
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Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte fram till 
nästa fullmäktigemöte. Om en suppleant ersätter en ordinarie delegat under mandatperioden ska 
det anmälas till rasklubbsstyrelsen. 

Moment 5 – kallelse och möteshandlingar 
Kallelse till ordinarie eller extra fullmäktigemöte ska utfärdas av styrelsen och delges lokalklubbar 
samt fullmäktigedelegaterna senast 21 dagar före mötet via e-post eller på annat likvärdigt sätt. 
Kallelsen ska innehålla tid och plats för mötet.  

Till kallelsen ska styrelsen bifoga verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas 
berättelse, valberedningens preliminära förslag till styrelse, valberedningens förslag till övriga val 
samt handlingar i de ärenden som ska behandlas av fullmäktigemötet. Om kallelsen avser extra 
fullmäktigemöte ska styrelsen enbart bifoga handlingar i de ärenden som ska behandlas vid mötet.  

Senast sju dagar före fullmäktigemötet ska styrelsen tillsända lokalklubbarna och 
fullmäktigedelegaterna valberedningens slutliga förslag samt en lista över övriga nominerade 
kandidater. 

Moment 6 – dagordning 
Vid ordinarie fullmäktigemöte ska minst följande ärenden förekomma: 

1. Fullmäktigemötet öppnas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller någon annan 
person som styrelsen utsett. 

2. Godkännande av röstlängden. 
3. Val av ordförande för fullmäktigemötet. 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
5. Val av två justerare och rösträknare som tillsammans med mötets ordförande ska justera 

protokollet.  
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom för de personer som avses i moment 8. 
7. Fråga om delegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
8. Fastställande av dagordningen. 
9. Redovisning av föregående verksamhetsår:  

a. styrelsens verksamhetsberättelse med redogörelse för arbetet med avelsfrågor, 
b. balans- och resultaträkning, 
c. revisorernas berättelse. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av det 
ekonomiska resultatet. 

11. Styrelsens rapport om uppdrag från föregående fullmäktigemöte. 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
13. Beslut om styrelsens förslag till: 

a. verksamhetsplan, 
b. medlemsavgifter för kommande verksamhetsår, 
c. rambudget. 

14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
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15. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 10 samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. Valbara är de kandidater som nominerats i enlighet 
med § 9. 

16. Val av revisorer enligt § 11. 
17. Val av valberedning enligt § 12. 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 17. 
19. Beslut om: 

a. ärenden som styrelsen hänskjutit till fullmäktigemötet (propositioner), 
b. motioner enligt moment 9. 

Ärenden som inte handlagts enligt moment 9 kan tas upp till diskussion men inte till 
beslut. 

20. Fullmäktigemötet avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av 
fullmäktigemötets ordförande. 

Moment 7 – beslut och röstning 
Rösträtt, yttranderätt och rätt att reservera sig mot beslut vid fullmäktigemötet tillkommer de 
delegater som utsetts av lokalklubbarna i enlighet med moment 4. 

Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon delegat 
begär det. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om 
mötet så beslutar.  

Röstning med fullmakt får inte förekomma. 

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. 

Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av mötets 
ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. 

Eventuell reservation mot fullmäktigemötets beslut ska inges skriftligt till mötesordförande och 
anmälas innan mötet förklaras avslutat. 

Moment 8 – närvarorätt 
Vid fullmäktigemöte har varje medlem närvarorätt och, om mötet så beslutar, yttranderätt. 
Utöver medlemmar har följande personer rätt att närvara och yttra sig samt att i protokollet få 
antecknat en mot beslut avvikande mening: 

• Ledamot eller suppleant i specialklubbens styrelse  
• Ledamot eller suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd 

person. 
• SKKs verkställande direktör. 
• Av fullmäktigemötet vald ordförande för mötet. 
• Av fullmäktigemötet valda revisorer. 
• Av fullmäktigemötet vald valberedning. 

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för den samma som för annan medlem. 
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Moment 9 – kostnader 
1. Lokaklubbar ansvarar för samtliga kostnader för den eller de delegater som klubben 

utsett. 
2. Specialklubben och SKK ansvarar för samtliga kostnader för av dem utsedda 

representanter. 
3. Rasklubben ansvarar för samtliga kostnader för övriga klubb- eller mötesfunktionärer 

som har närvarorätt enligt moment 8. 
4. Är någon av personerna i p. 2 eller 3 delegat gäller samma som för övriga delegater. 

Moment 10 – motioner 
Motion som lokalklubb önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte ska skickas till 
styrelsen via post eller e-post och vara styrelsen tillhanda senast 21/28/35/42 dagar före 
fullmäktigemötet. Styrelsen ska varje år vid lämplig tidpunkt under hösten uppmana lokalklubbar 
att inkomma med motioner. 

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna inkomna motioner till fullmäktigemötet. 

Vid extra fullmäktigemöte får endast ärenden som angetts i kallelsen tas upp till beslut. 

§ 9 Valordning 
Valbar till styrelsen enligt § 8 moment 6 p. 15 är endast den kandidat som nominerats enligt 
följande ordning: 

• Valberedningen ska senast 25 dagar före fullmäktigemötet till styrelsen överlämna ett 
preliminärt förslag avseende val av styrelse enligt § 8 moment 6 p. 15. Det preliminära 
förslaget ska bifogas till kallelsen till fullmäktigemötet. 

• Lokalklubbar kan fram till 14 dagar före fullmäktigemötet nominera personer som de 
anser lämpliga som kandidater vid val enligt § 8 moment. 6 p. 15. Nominering sker till 
valberedningen. 

• Nominering av person ska innehålla namn, kontaktuppgifter samt uppgift om vilken eller 
vilka poster nomineringen avser. Valberedningen ska skriftligen bekräfta mottagande av 
nomineringen. 

• Valberedningen är skyldig att kontrollera att den nominerade är medlem och accepterar 
att bli vald till förtroendepost. 

• Valberedningens slutliga förslag samt en lista över övriga nominerade kandidater ska vara 
styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet för vidare befordran till lokalklubbarna 
samt fullmäktigedelegaterna. 

• Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om en extra 
nomineringsperiod. Den extra nomineringsperioden ska ha ett start- och slutdatum och 
meddelas medlemmarna senast dagen före startdatumet. Den extra nomineringsperioden 
ska avslutas senast en dag före fullmäktigemötet. 

• Valberedningen äger rätt att besluta om öppning av nomineringen till enskilt val under 
pågående fullmäktigemöte. Sådant beslut får endast fattas:  
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o om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra det val som beslutet 
avser  

eller  
o om den föreslagna kandidaten agerat på ett sådant sätt som är oförenligt med de 

skyldigheter som listas i § 4 moment 2 eller SKKs och medlemsorganisationernas 
gemensamma mål. 

§ 10 Styrelse 
Förvaltningen av specialklubbens angelägenheter handhas av en av fullmäktigemötet vald styrelse. 

Moment 1 – styrelsens organisation 
Styrelsen består av ordförande och fyra, sex eller åtta eller tio ordinarie ledamöter samt minst en 
och högst fyra suppleanter. Endast den som är medlem kan väljas till styrelsen. 

Moment 2 – hur styrelsen väljs 
Ordinarie fullmäktigemöte väljer ordförande för ett/två år, halva antalet ledamöter för två/fyra år 
samt suppleanter för ett/två år. Därutöver kan fullmäktigemötet genomföra val för att fylla 
vakanta poster. 

Suppleanter tjänstgör i den ordning röstetalet vid fullmäktigemötet visar, eller enligt beslut av 
fullmäktigemötet.  

Moment 3 – styrelsens konstituering 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.  

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som i förening har rätt att teckna klubbens firma 
eller inom sig personer som har rätt att teckna klubbens firma var för sig. 

Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer till styrelsens sammanträden. Adjungerade 
personer har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut. 

Moment 4 – verkställande utskott och kommittéer 
Styrelsen får inom sig utse ett verkställande utskott som mellan styrelsesammanträden har rätt att 
fatta beslut för styrelsens räkning. Beslut fattade av det verkställande utskottet ska godkännas av 
styrelsen vid nästkommande sammanträde. 

Styrelsen får inom eller utom sig utse kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga de 
arbetsuppgifter som styrelsen beslutat om. De beslut som fattas av kommittéer eller 
arbetsgrupper ska godkännas av styrelsen. 

Moment 5 - styrelsesammanträde 
Kallelse till styrelsesammanträde ska utfärdas av ordförande eller vid förhinder för denne av vice 
ordförande. Kallelsen ska delges samtliga ledamöter och suppleanter via e-post eller på 
motsvarande sätt.  

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter och suppleanter är kallade och fler än hälften av 
ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. 
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Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den 
mening som stöds av tjänstgörande ordförande. 

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll 
föras som återger de beslut som fattas av styrelsen. 

Moment 6 – styrelsens uppdrag 
Styrelsen ska, förutom vad som annars framgår av dessa stadgar, bland annat: 

• Ansvara för klubbens avelsfrågor och förvalta det ansvar som delegerats till rasklubben 
från specialklubben. 

• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens. 
• Senast fem dagar före ordinarie fullmäktigemöte skicka ett exemplar av klubbens 

verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning och revisorernas berättelse till 
specialklubben. 

• Senast sju dagar efter fullmäktigemöte informera specialklubben om styrelsens 
sammansättning. 

• Utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte i enlighet med stadgar för 
specialklubben. 

• Verkställa de beslut fullmäktigemötet fattat. 
• Fortlöpande dokumentera de beslut som fattas av fullmäktigemötet och styrelsen. 
• Bereda det underlag till fullmäktigemötet som styrelsen ansvarar för. 
• Avge yttrande över ärenden som specialklubben eller SKK hänskjutit till klubben. 
• I övrigt sköta klubbens angelägenheter. 

§ 11 Revisorer 
Revisorerna ska fortlöpande granska rasklubbens ekonomi och styrelsens förvaltning och årligen 
avge revisionsberättelse till årsmötet.  

Revisorerna utgörs av två ordinarier revisorer och två revisorssuppleanter.  

Ordinarie årsmöte väljer två revisorer och två revisorssuppleanter för ett/två år. 

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna 
senast 42 dagar före ordinarie fullmäktigemöte.  

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 25 dagar före ordinarie årsmöte och 
ingå i de handlingar som enligt § 7 moment 5 ska delges delegaterna inför fullmäktigemötet. 

Revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.  

§ 12 Valberedning 
Valberedningen ska förbereda val av: 

• ordförande för fullmäktigemötet, 
• justerare/rösträknare vid fullmäktigemötet, 
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• ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen med beaktande av § 8, 
• revisorer och revisorssuppleanter 
• valberedning 

Valberedningen består av en sammankallande och två ordinarie ledamöter. Endast den som är 
medlem i rasklubben kan väljas till valberedningen. 

Ordinarie fullmäktigemöte väljer sammankallande för ett/två år och en ledamot för två/fyra år. 

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsens 
sammanträde. 

§ 13 Protokoll 
Protokoll ska föras vid fullmäktigemöte och vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge 
de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande 
ordförande och en/två av styrelsemötet vald justerare. 

Ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträden och årsmöten ska skickas till 
specialklubben, valberedningen och revisorerna omedelbart efter justering.  

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt. 

§ 14 Information till medlemmar 
Medlem här rätt att få skriftlig information om sådana beslut som den berörs av som fattas vid 
styrelsens sammanträden. Beslut som berör alla medlemmar ska publiceras på klubbens hemsida, 
i klubbens tidning eller motsvarande. 

§ 15 Disciplinärenden 
För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för Svenska Kennelklubben. 

§ 16 Force majeure 
Om klubben 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 sätt som 
planerats, är klubben inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. 

Rasklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke 
genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. På motsvarande sätt har rasklubben 
rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt 
avgiften. 

Rasklubbens beslut att behålla eller begära betalning av avgift kan omprövas av SKKs 
Centralstyrelse.  

Rasklubben 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 
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rasklubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta 
kostnader. 

§ 17 Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas och beslutas enligt § 8, moment 5, punkt 19. 

Beslut om ändring av stadgarna fattas av fullmäktigemötet. För sådant beslut krävs antingen att 
det stöds av tre fjärdedelar av de röstande vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande 
beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten varav minst ett 
ska vara ordinarie.  

Ändring av rasklubbens stadgar ska fastställas av SKK. 

§ 18 Förvaltning 
Enligt SKKs stadgar kan SKK under vissa förutsättningar besluta om förvaltning av rasklubben. 
Ett beslut om förvaltning innebär att SKK utser en eller flera personer som under en bestämd 
tidsperiod ersätter den av fullmäktigemötet valda styrelsen för rasklubben. 

Efter SKKs beslut om förvaltning ska SKKs Centralstyrelse informera klubbens medlemmar om 
möjligheten att besluta om utträde ur SKK enligt § 19 moment 1.  

§ 19 Upphörande av klubben 
Moment 1 – utträde ur specialklubben 
Beslut om att rasklubben ska utträda som medlemsorganisation i specialklubben fattas av 
fullmäktigemötet. För att sådant beslut ska vara gällande krävs att det biträtts av tre fjärdedelar av 
de röstande vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel 
majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten varav minst ett ska vara ordinarie.  

Om SKKs Centralstyrelse beslutat om förvaltning av rasklubben enligt § 18 får beslut om utträde 
ur specialklubben fattas vid extra fullmäktigemöte, för att sådant beslut ska vara gällande krävs att 
det biträtts av tre fjärdedelar av de röstande. 

Moment 2 – rasklubbens upplösning 
Beslut om att rasklubben ska upplösas fattas av fullmäktigemötet. För att sådant beslut ska vara 
gällande krävs att det fattas av två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett 
ordinarie och vid det senare fullmäktigemötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. 

Moment 3 – rasklubbens tillgångar vid utträde eller upplösning 
Om rasklubben upplöses eller utträder som medlemsorganisation i specialklubben ska 
rasklubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklubben att användas på det sätt som sista 
fullmäktigemötet beslutat. Saknas beslut från sista fullmäktigemötet ska rasklubbens tillgångar 
och arkiv användas i enlighet med dessa stadgars §§ 1 och 2.  
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Typstadgar för rasklubb med 
årsmöte  
Antagna av SKKs centralstyrelse 2021-XX-XX, att gälla från 2022-01-01 
Inledning 
Svenska Kennelklubben – hundägarnas riksorganisation, SKK, är en ideell förening vars 
medlemmar utgörs av länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb och 
avtalsanslutna klubbar, i fortsättningen benämnda direkta medlemsorganisationer. SKKs 
medlemsorganisationer utgörs även av till de direkta medlemsorganisationerna anslutna 
rasklubbar och geografiskt avgränsade klubbar, i fortsättningen benämnda indirekta 
medlemsorganisationer. Begreppet medlemsorganisationer avser såväl direkta som indirekta 
medlemsorganisationer.  

SKK är medlem i Fédération Cynologique Internationale (FCI), som är en internationell 
sammanslutning av kennelklubbar. 

Mellan SKKs medlemsorganisationer delegeras ansvar för olika delar av den verksamhet som 
SKK ansvarar för, sådan delegation sker som regel genom avtal. Alla till SKK anslutna klubbar 
ska i sin verksamhet följa gällande lagstiftning och de regler, riktlinjer och beslut som SKK eller 
behörig myndighet meddelar. 

Rasklubben XXX, ingår som medlemsorganisation i specialklubben XXX och ska som sådan 
arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den/de i rasklubben 
ingående rasen/raserna. Rasklubbens anslutning till specialklubben och det ansvar som delegerats 
till rasklubben från specialklubben regleras i dessa stadgar samt i ett särskilt tecknat avtal mellan 
rasklubben och specialklubben. 

Rasklubbens stadgar fastställs av specialklubben och ska följa de typstadgar som gäller inom 
SKK-organisationen. 

§ 1 Mål 
Det gemensamma målet för SKK och dess medlemsorganisationer ska vara 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. 

• Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och 
praktiskt bruk av denna. 

• Informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård. 
• Bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och 

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

§ 2 Verksamhet 
För att arbeta mot det uppsatta målet ska klubben: 

1. Informera och sprida kunskap om rasklubben – dess mål, organisation och arbetsformer. 
2. Informera om klubbens ras och dess användningsområden. 
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK 

upprättade riktlinjer. 
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet. 
5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan 

komma till användning. 
6. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv. 
7. Stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete. 
8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

§ 3 Organisation 
Rasklubben ingår som direkt medlemsorganisation i specialklubben och som indirekt 
medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben.  

Rasklubben ska i sin verksamhet följa de anvisningar som specialklubben eller SKK lämnar. 

Rasklubbens stadgar ska fastställas av specialklubben som även har rätt att tolka och meddela 
dispens från stadgarna.  

Rasklubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Rasklubbens angelägenheter förvaltas mellan 
årsmöten av den styrelse som årsmötet väljer.  

För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter ansökan av medlemmar 
inom ett lokalt område och godkännande av styrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens 
organisation och arbetsformer. 

§ 4 Medlemskap 
Moment 1 – medlemmens rättigheter 
Varje medlem har, om inget annat framgår av dessa stadgar, lika rätt att: 

• Rösta vid rasklubbens årsmöte från och med det år under vilket medlemmen fyller 16 år. 
• Väljas till förtroendeuppdrag i rasklubben och specialklubben. 
• Erhålla aktuell medlemsinformation från rasklubben och specialklubben. 
• Delta i den verksamhet som rasklubben eller specialklubben arrangerar. 

Moment 2 – medlemmens skyldigheter 
Varje medlem är skyldig att: 

• Erlägga medlemsavgift. 
• Följa rasklubbens stadgar. 
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• Följa gällande lagstiftning och de regler, riktlinjer och beslut som SKK eller behörig 
myndighet meddelar. 

• I enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar och andra djur som medlemmen har 
tillsyn över, så att någon befogad anmärkning inte kan göras av kennelkonsulent eller 
annat behörigt kontrollorgan. 

Moment 3 – medlemskapets ingående 
Enskild person kan bli medlem i rasklubben genom att erlägga medlemsavgift på det sätt som 
styrelsen anvisat. 

Medlemskap för enskild person kan inom sex månader annulleras av SKKs Centralstyrelse för 
den som före eller efter medlemskapets ingående agerat på ett sådant sätt som är oförenligt med 
de skyldigheter som listas i moment 2 eller SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma 
mål. 

Moment 4 – medlemskategorier 
Ordinarie medlem är medlem som betalar den medlemsavgift som årsmötet beslutat om. 

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har 
samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem.  

Hedersmedlem är medlem som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften. Hedersmedlem 
utses av årsmötet efter förslag från styrelsen och har samma rättigheter och skyldigheter som 
ordinarie medlem men betalar ingen medlemsavgift. 

Familjemedlem är medlem i samma hushåll som en ordinarie medlem som betalar den avgift för 
familjemedlemskap som årsmötet beslutat om. Familjemedlem har samma rättigheter och 
skyldigheter som ordinarie medlem men erhåller inte rasklubbens publikationer.  

Utlandsmedlem är medlem som är permanent bosatt utanför Sverige. Utlandsmedlem har inte 
rösträtt vid rasklubbens årsmöte och kan inte väljas till förtroendeuppdrag i klubben men har i 
övrigt samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem. 

Årsmötet har rätt att besluta om ytterligare medlemskategorier. 

Moment 5 - medlemskapets upphörande 
Medlemskapet upphör om:  

• medlemmen begär utträde ur rasklubben, 
• medlemmen inte betalar sin medlemsavgift inom föreskriven tid, 
• medlemmen blir utesluten ur någon av SKKs medlemsorganisationer enligt beslut av 

SKKs Disciplinnämnd, 
• SKKs Centralstyrelse beslutar om annullering av medlemskap enligt moment 3. 

§ 5 Medlemsavgift 
Medlemsavgiftens storlek för olika medlemskategorier beslutas av ordinarie årsmöte och börjar 
gälla den första dagen av det kalenderår som följer närmast efter beslutet.  
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§ 6 Verksamhetsår och mandatperiod 
Rasklubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.  

Med mandatperiod avses tiden från det årsmöte vid vilket valet skett till och med det ordinarie 
årsmöte som mandatperioden avser. 

§ 7 Årsmöte 
Moment 1 – ordinarie årsmöte 
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före januari/februari/mars månads utgång. Styrelsen beslutar 
om tid och plats för mötet eller om årsmötet ska genomföras digitalt. 

Moment 2 – extra årsmöte 
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller efter begäran av: 

• klubbens revisorer 

eller 

• en tredjedel av rasklubbens medlemmar. 

Begäran om extra årsmöte ska skickas till styrelsen skriftligen och innehålla en beskrivning av det 
eller de ärenden som det extra årsmötet ska behandla.  

Styrelsen är skyldig att utfärda kallelse till extra årsmöte senast 21 dagar efter mottagen begäran, 
av kallelsen ska framgå vilket eller vilka ärenden som det extra årsmötet ska behandla. Styrelsen 
beslutar om tid och plats för det extra årsmötet eller om mötet ska genomföras digitalt. 

Moment 3 – digitalt årsmöte 
Årsmötet får genomföras som digitalt årsmöte i enlighet med anvisningar från SKK. 

Årsmötet får inte genomföras som digitalt årsmöte efter protest från: 

• klubbens revisorer  

eller 

• en tredjedel av klubbens medlemmar. 

Moment 4 – kallelse och möteshandlingar 
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 
21 dagar före mötet genom meddelande på klubbens hemsida, klubbens publikation, via e-post 
eller på annat likvärdigt sätt. Kallelsen ska innehålla tid och plats för mötet. Till kallelsen ska 
bifogas valberedningens preliminära förslag enligt § 8 p. 1. 

Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, 
valberedningens slutliga förslag och en lista över samtliga nominerade, samt handlingar i de 
ärenden som ska behandlas av årsmötet ska senast fem dagar före mötet delges medlemmarna 
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genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt. Inför extra 
årsmöte ska styrelsen endast delge handlingar i de ärenden som ska behandlas vid mötet. 

Moment 5 – dagordning 
Vid ordinarie årsmöte ska minst följande ärenden förekomma: 

1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller någon annan person 
som styrelsen utsett. 

2. Godkännande av röstlängden. 
3. Val av ordförande för årsmötet. 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
5. Val av två justerare och rösträknare som tillsammans med mötets ordförande ska justera 

protokollet.  
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom för de personer som avses i moment 8. 
7. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 
8. Fastställande av dagordningen. 
9. Redovisning av föregående verksamhetsår:  

a. styrelsens verksamhetsberättelse med redogörelse för arbetet med avelsfrågor, 
b. balans - och resultaträkning, 
c. revisorernas berättelse. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av det 
ekonomiska resultatet. 

11. Styrelsens rapport om uppdrag från föregående årsmöte 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
13. Beslut om styrelsens förslag till: 

a. verksamhetsplan, 
b. medlemskategorier och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår, 
c. rambudget. 

14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
15. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 9 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. Valbara är de kandidater som nominerats i enlighet 
med § 8. 

16. Val av revisorer enligt § 10. 
17. Val av valberedning enligt § 11. 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 17. 
19. Beslut om: 

a. ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet (propositioner), 
b. motioner enligt moment 9. 

Ärenden som inte handlagts enligt moment 7 kan tas upp till diskussion men inte till 
beslut. 

20. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av 
årsmötets ordförande. 

Moment 6 – beslut och röstning 
Rösträtt och rätt att reservera sig mot beslut vid årsmötet tillkommer medlemmar som:  
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• fyller 16 år senast samma år som årsmötet avhålls 

och 

• varit medlemmar den 31 december året före årsmötet såväl som vid tidpunkten för 
årsmötet.  

Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon medlem 
begär det. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om 
mötet så beslutar.  

Röstning med fullmakt får inte förekomma. 

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. 

Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av mötets 
ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. 

Eventuell reservation mot årsmötets beslut ska inges skriftligt till mötesordförande och anmälas 
innan mötet förklaras avslutat. 

Moment 7 – närvarorätt 
Vid årsmöte äger varje medlem rätt att närvara och yttra sig. Utöver medlemmarna har följande 
personer rätt att närvara och yttra sig samt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande 
mening: 

• Ledamot eller suppleant i SKKs Centralstyrelse eller av Centralstyrelsen utsedd person. 
• SKKs verkställande direktör. 
• Ledamot och suppleant i specialklubbens styrelse. 
• Av årsmötet vald ordförande för mötet. 
• Av årsmötet valda revisorer. 

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för den samma som för annan medlem. 

Moment 8 – motioner 
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skickas till styrelsen via post 
eller e-post och vara styrelsen tillhanda senast 21/28/35 dagar före årsmötet. Styrelsen ska varje 
år vid lämplig tidpunkt under hösten uppmana medlemmar att inkomma med motioner. 

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna inkomna motioner till årsmötet. 

Styrelsen har rätt att hänskjuta motioner som rör av SKK beslutade regelverk till SKKs 
Centralstyrelse. Den medlem som inkommit med sådan motion har rätt att begära att SKKs 
Centralstyrelse omprövar styrelsens beslut. 

Vid extra årsmöte får endast ärenden som angetts i kallelsen tas upp till beslut. 
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§ 8 Valordning 
Valbar till styrelsen enligt § 7 moment 5 punkt 15 är endast den kandidat som nominerats enligt 
följande ordning: 

• Valberedningen ska senast 25 dagar före årsmötet till styrelsen överlämna ett preliminärt 
förslag avseende val av styrelse enligt § 7 moment 5 p. 15. Det preliminära förslaget ska 
bifogas till kallelsen till årsmötet. 

• Medlemmar kan fram till 14 dagar före årsmötet nominera personer som de anser 
lämpliga som kandidater vid val enligt § 7 moment. 5 p. 15. Nominering sker till 
valberedningen. 

• Nominering av person ska innehålla namn, kontaktuppgifter samt uppgift om vilken eller 
vilka poster nomineringen avser. Valberedningen ska skriftligen bekräfta mottagande av 
nomineringen. 

• Valberedningen är skyldig att kontrollera att den nominerade är medlem och accepterar 
att bli vald till förtroendepost. 

• Valberedningens slutliga förslag samt en lista över övriga nominerade kandidater ska vara 
styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet och ingå i de handlingar som enligt § 7 
moment 4 ska delges medlemmarna inför årsmötet. 

• Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om en extra 
nomineringsperiod. Den extra nomineringsperioden ska ha ett start- och slutdatum och 
meddelas medlemmarna senast dagen före startdatumet. Den extra nomineringsperioden 
ska avslutas senast en dag före årsmötet. 

• Valberedningen äger rätt att besluta om öppning av nomineringen till enskilt val under 
pågående årsmöte. Sådant beslut får endast fattas:  

o om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra det val som beslutet 
avser  

eller  
o om den föreslagna kandidaten agerat på ett sådant sätt som är oförenligt med de 

skyldigheter som listas i § 4 moment 2 eller SKKs och medlemsorganisationernas 
gemensamma mål. 

§ 9 Styrelse 
Förvaltningen av rasklubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse. 

Moment 1 – styrelsens organisation 
Styrelsen består av ordförande och två, fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter samt minst en och 
högst fyra suppleanter. Endast den som är medlem i rasklubben kan väljas till styrelsen. 

Moment 2 – hur styrelsen väljs 
Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, halva antalet ledamöter för två år samt suppleanter 
för ett år. Därutöver kan årsmötet genomföra val för att fylla vakanta poster. 

Suppleanter tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller enligt beslut av årsmötet.  
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Moment 3 – styrelsens konstituering 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.  

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som i förening har rätt att teckna klubbens firma 
eller inom sig personer som har rätt att teckna klubbens firma var för sig. 

Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer till styrelsens sammanträden. Adjungerade 
personer har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut. 

Moment 4 – verkställande utskott och kommittéer 
Styrelsen får inom sig utse ett verkställande utskott som mellan styrelsesammanträden har rätt att 
fatta beslut för styrelsens räkning. Beslut fattade av det verkställande utskottet ska godkännas av 
styrelsen vid nästkommande sammanträde. 

Styrelsen får inom eller utom sig utse kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga de 
arbetsuppgifter som styrelsen beslutat om. De beslut som fattas av kommittéer eller 
arbetsgrupper ska godkännas av styrelsen. 

Moment 5 - styrelsesammanträde 
Kallelse till styrelsesammanträde ska utfärdas av ordförande eller vid förhinder för denne av vice 
ordförande. Kallelsen ska delges samtliga ledamöter och suppleanter via e-post eller på 
motsvarande sätt.  

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter och suppleanter 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. 

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll 
föras som återger de beslut som fattas av styrelsen. 

Moment 6 – styrelsens uppdrag 
Styrelsen ska, förutom vad som annars framgår av dessa stadgar, bland annat: 

• Ansvara för klubbens avelsfrågor och förvalta det ansvar som delegerats till rasklubben 
från specialklubben enligt anvisningar från specialklubben och SKK. 

• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens. 
• Senast fem dagar före ordinarie årsmöte skicka ett exemplar av klubbens 

verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning och revisorernas berättelse till 
specialklubben. 

• Senast sju dagar efter årsmöte informera specialklubben om styrelsens sammansättning. 
• Utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte i enlighet med specialklubbens 

stadgar. 
• Verkställa de beslut årsmötet fattat. 
• Fortlöpande dokumentera de beslut som fattas av årsmötet och styrelsen. 
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• Bereda det underlag till årsmötet som styrelsen ansvarar för. 
• Avge yttrande över ärenden som SKK eller specialklubben hänskjutit till klubben. 
• I övrigt sköta klubbens angelägenheter. 

§ 10 Revisorer 
Revisorerna ska fortlöpande granska rasklubbens ekonomi och styrelsens förvaltning och årligen 
avge revisionsberättelse till årsmötet.  

Revisorerna utgörs av två ordinarier revisorer och två revisorssuppleanter.  

Ordinarie årsmöte väljer två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år. 

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna 
senast 21/28 dagar före ordinarie årsmöte.  

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före ordinarie årsmöte och 
ingå i de handlingar som enligt § 7 moment 4 ska delges medlemmarna inför årsmötet. 

Revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.  

§ 11 Valberedning 
Valberedningen ska förbereda val av: 

• ordförande för årsmötet, 
• justerare/rösträknare vid årsmötet, 
• ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen med beaktande av § 8, 
• revisorer och revisorssuppleanter 
• valberedning 

Valberedningen består av en sammankallande och två ordinarie ledamöter. Endast den som är 
medlem i rasklubben kan väljas till valberedningen. 

Ordinarie årsmöte väljer sammankallande för ett år och en ledamot för två år. 

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsens 
sammanträde. 

§ 12 Protokoll 
Protokoll ska föras vid årsmöte och vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de 
ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande 
ordförande och vald eller valda justerare. 

Ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträden och årsmöten ska skickas till 
specialklubben, valberedningen och revisorerna omedelbart efter justering.  

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt. 
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§ 13 Information till medlemmar 
Medlem här rätt att få skriftlig information om sådana beslut som den berörs av som fattas vid 
styrelsens sammanträden. Beslut som berör alla medlemmar ska publiceras på klubbens hemsida, 
i klubbens tidning eller motsvarande. 

§ 14 Disciplinärenden 
För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för Svenska Kennelklubben. 

§ 15 Force majeure 
Om klubben 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 sätt som 
planerats, är klubben inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. 

Rasklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke 
genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. På motsvarande sätt har rasklubben 
rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt 
avgiften. 

Rasklubbens beslut att behålla eller begära betalning av avgift kan omprövas av SKKs 
Centralstyrelse.  

Rasklubben 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 
rasklubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta 
kostnader. 

§ 16 Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas och beslutas enligt § 7, moment 5, punkt 19. 

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds 
av tre fjärdedelar av de röstande vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med 
enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.  

Ändring av rasklubbens stadgar ska fastställas av specialklubben. 

§ 17 Förvaltning 
Enligt SKKs stadgar kan SKK under vissa förutsättningar besluta om förvaltning av rasklubben. 
Ett beslut om förvaltning innebär att SKKs Centralstyrelse utser en eller flera personer som 
under en bestämd tidsperiod ersätter den av årsmötet valda styrelsen för rasklubben. 

Efter SKKs beslut om förvaltning ska SKKs Centralstyrelse informera klubbens medlemmar om 
möjligheten att besluta om utträde ur specialklubben enligt § 18 moment 1.  
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§ 18 Upphörande av klubben 
Moment 1 – utträde ur specialklubben 
Beslut om att rasklubben ska utträda som medlemsorganisation i specialklubben fattas av 
årsmötet. För att sådant beslut ska vara gällande krävs att det biträtts av tre fjärdedelar av de 
röstande vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på 
varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.  

Om SKKs Centralstyrelse beslutat om förvaltning av rasklubben enligt § 18 får beslut om utträde 
ur specialklubben fattas vid extra årsmöte, för att sådant beslut ska vara gällande krävs att det 
biträtts av tre fjärdedelar av de röstande. 

Moment 2 – rasklubbens upplösning 
Beslut om att rasklubben ska upplösas fattas av årsmötet. För att sådant beslut ska vara gällande 
krävs att det fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och vid det 
senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. 

Moment 3 – rasklubbens tillgångar vid utträde eller upplösning 
Om rasklubben upplöses eller utträder som medlemsorganisation i specialklubben ska 
rasklubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklubben att användas på det sätt som sista 
årsmötet beslutat. Saknas beslut från sista årsmötet ska rasklubbens tillgångar och arkiv användas 
i enlighet med dessa stadgars §§ 1 och 2. 
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Typstadgar för lokalklubb inom 
ras- eller specialklubb  
Antagna av SKKs centralstyrelse 2021-XX-XX, att gälla från 2022-01-01 

Inledning 
Svenska Kennelklubben – hundägarnas riksorganisation, SKK, är en ideell förening vars 
medlemmar utgörs av länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb och 
avtalsanslutna klubbar, i fortsättningen benämnda direkta medlemsorganisationer. SKKs 
medlemsorganisationer utgörs även av till de direkta medlemsorganisationerna anslutna 
rasklubbar och geografiskt avgränsade klubbar, i fortsättningen benämnda indirekta 
medlemsorganisationer. Begreppet medlemsorganisationer avser såväl direkta som indirekta 
medlemsorganisationer.  

SKK är medlem i Fédération Cynologique Internationale (FCI), som är en internationell 
sammanslutning av kennelklubbar. 

Mellan SKKs medlemsorganisationer delegeras ansvar för olika delar av den verksamhet som 
SKK ansvarar för, sådan delegation sker som regel genom avtal. Alla till SKK anslutna klubbar 
ska i sin verksamhet följa gällande lagstiftning och de regler, riktlinjer och beslut som SKK eller 
behörig myndighet meddelar. 

Lokalklubben XXX, ingår som medlemsorganisation i special-/rasklubben XXX och ska som 
sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den/de i 
rasklubben ingående rasen/raserna. Rasklubbens anslutning till specialklubben och det ansvar 
som delegerats till rasklubben från specialklubben regleras i dessa stadgar samt i ett särskilt 
tecknat avtal mellan rasklubben och specialklubben. 

Rasklubbens stadgar fastställs av specialklubben och ska följa de typstadgar som gäller inom 
SKK-organisationen. 

§ 1 Mål 
Lokalklubben är en ideell förening och har till mål att inom ramen för special-/rasklubbens 
stadgar, regler och riktlinjer bedriva special-/rasklubbens regionala verksamhet. Den geografiska 
omfattningen av klubbens verksamhet beslutas av special-/rasklubbens styrelse. 

§ 2 Verksamhet 
För att arbeta mot det uppsatta målet ska klubben: 

1. Informera och sprida kunskap om rasklubben – dess mål, organisation och arbetsformer. 
2. Informera om klubbens ras och dess användningsområden. 
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3. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med special-/rasklubbens och 
SKKs regler. 

4. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan 
komma till användning. 

5. Anordna verksamheter i enlighet med special-/rasklubbens direktiv. 
6. Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av special-/rasklubben eller när 

annan anledning föreligger. 
7. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

§ 3 Organisation 
Lokalklubben ingår som direkt medlemsorganisation i special-/rasklubben och som indirekt 
medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben.  

Lokalklubben ska i sin verksamhet följa de anvisningar som special-/rasklubben eller SKK 
lämnar. 

Lokalklubbens stadgar ska fastställas av special-/rasklubben som även har rätt att tolka och 
meddela dispens från stadgarna.  

Lokalklubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Lokalklubbens angelägenheter förvaltas 
mellan årsmöten av den styrelse som årsmötet väljer.  

§ 4 Medlemskap 
Moment 1 – medlemmens rättigheter 
Varje medlem har, om inget annat framgår av dessa stadgar, lika rätt att: 

• Rösta vid lokalklubbens årsmöte från och med det år under vilket medlemmen fyller 16 
år. 

• Väljas till förtroendeuppdrag i lokalklubben och special-/rasklubben. 
• Erhålla aktuell medlemsinformation från lokalklubben, rasklubben och specialklubben. 
• Delta i den verksamhet som lokalklubben, rasklubben eller specialklubben arrangerar. 

Moment 2 – medlemmens skyldigheter 
Varje medlem är skyldig att: 

• Erlägga medlemsavgift. 
• Följa lokalklubbens stadgar. 
• Följa gällande lagstiftning och de regler, riktlinjer och beslut som SKK eller behörig 

myndighet meddelar. 
• I enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar och andra djur som medlemmen har 

tillsyn över, så att någon befogad anmärkning inte kan göras av kennelkonsulent eller 
annat behörigt kontrollorgan. 
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Moment 3 – medlemskapets ingående 
Enskild person som blir medlem i ras-/specialklubben blir automatiskt medlem i den lokalklubb 
inom vars område personen är folkbokförd. 

Medlemskap för enskild person kan inom sex månader annulleras av SKKs Centralstyrelse för 
den som före eller efter medlemskapets ingående agerat på ett sådant sätt som är oförenligt med 
de skyldigheter som listas i moment 2 eller SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma 
mål. 

Moment 4 – medlemskategorier 
Ras-/specialklubbens fullmäktigemöte beslutar om medlemskategorier och medlemsavgifter för 
respektive kategori och har även rätt att besluta om nya medlemskategorier. 

Moment 5 - medlemskapets upphörande 
Medlemskapet upphör om:  

• medlemmen begär utträde ur special-/rasklubben, 
• medlemmen inte betalar sin medlemsavgift inom föreskriven tid, 
• medlemmen blir utesluten ur någon av SKKs medlemsorganisationer enligt beslut av 

SKKs Disciplinnämnd, 
• SKKs Centralstyrelse beslutar om annullering av medlemskap enligt moment 3. 

§ 5 Medlemsavgift 
Medlemsavgiftens storlek för olika medlemskategorier beslutas av ordinarie årsmöte och börjar 
gälla den första dagen av det kalenderår som följer närmast efter beslutet.  

§ 6 Verksamhetsår och mandatperiod 
Lokalklubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.  

Med mandatperiod avses tiden från det årsmöte vid vilket valet skett till och med det ordinarie 
årsmöte som mandatperioden avser. 

§ 7 Årsmöte 
Moment 1 – ordinarie årsmöte 
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före januari/februari/mars månads utgång. Styrelsen beslutar 
om tid och plats för mötet eller om årsmötet ska genomföras digitalt. 

Moment 2 – extra årsmöte 
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller efter begäran av: 

• klubbens revisorer 

eller 

• en tredjedel av rasklubbens medlemmar. 
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Begäran om extra årsmöte ska skickas till styrelsen skriftligen och innehålla en beskrivning av det 
eller de ärenden som det extra årsmötet ska behandla.  

Styrelsen är skyldig att utfärda kallelse till extra årsmöte senast 21 dagar efter mottagen begäran, 
av kallelsen ska framgå vilket eller vilka ärenden som det extra årsmötet ska behandla. Styrelsen 
beslutar om tid och plats för det extra årsmötet eller om mötet ska genomföras digitalt. 

Moment 3 – digitalt årsmöte 
Årsmötet får genomföras som digitalt årsmöte i enlighet med anvisningar från SKK. 

Årsmötet får inte genomföras som digitalt årsmöte efter protest från: 

• klubbens revisorer  

eller 

• en tredjedel av klubbens medlemmar. 

Moment 4 – kallelse och möteshandlingar 
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 
21 dagar före mötet genom meddelande på klubbens hemsida, klubbens publikation, via e-post 
eller på annat likvärdigt sätt. Kallelsen ska innehålla tid och plats för mötet. Till kallelsen ska 
bifogas valberedningens preliminära förslag enligt § 8 p. 1. 

Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, 
valberedningens slutliga förslag och en lista över samtliga nominerade, samt handlingar i de 
ärenden som ska behandlas av årsmötet ska senast fem dagar före mötet delges medlemmarna 
genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt. Inför extra 
årsmöte ska styrelsen endast delge handlingar i de ärenden som ska behandlas vid mötet. 

Moment 5 – dagordning 
Vid ordinarie årsmöte ska minst följande ärenden förekomma: 

1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller någon annan person 
som styrelsen utsett. 

2. Godkännande av röstlängden. 
3. Val av ordförande för årsmötet. 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
5. Val av två justerare och rösträknare som tillsammans med mötets ordförande ska justera 

protokollet.  
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom för de personer som avses i moment 8. 
7. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 
8. Fastställande av dagordningen. 
9. Redovisning av föregående verksamhetsår:  

a. styrelsens verksamhetsberättelse, 
b. balans- och resultaträkning, 
c. revisorernas berättelse. 
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10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av det 
ekonomiska resultatet. 

11. Styrelsens rapport om uppdrag från föregående årsmöte 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
13. Beslut om styrelsens förslag till: 

a. verksamhetsplan, 
b. medlemskategorier och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår, 
c. rambudget. 

14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
15. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 9 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. Valbara är de kandidater som nominerats i enlighet 
med § 8. 

16. Val av revisorer enligt § 10. 
17. Val av valberedning enligt § 11. 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 17. 
19. Beslut om: 

a. ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet (propositioner), 
b. motioner enligt moment 8. 

Ärenden som inte handlagts enligt moment 7 kan tas upp till diskussion men inte till 
beslut. 

20. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av 
årsmötets ordförande. 

Moment 6 – beslut och röstning 
Rösträtt och rätt att reservera sig mot beslut vid årsmötet tillkommer medlemmar som:  

• fyller 16 år senast samma år som årsmötet avhålls 

och 

• varit medlemmar den 31 december året före årsmötet såväl som vid tidpunkten för 
årsmötet.  

Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon medlem 
begär det. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om 
mötet så beslutar.  

Röstning med fullmakt får inte förekomma. 

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. 

Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av mötets 
ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. 

Eventuell reservation mot årsmötets beslut ska inges skriftligt till mötesordförande och anmälas 
innan mötet förklaras avslutat. 
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Moment 7 – närvarorätt 
Vid årsmöte äger varje medlem rätt att närvara och yttra sig. Utöver medlemmarna har följande 
personer rätt att närvara och yttra sig samt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande 
mening: 

• Ledamot eller suppleant i ras-/specialklubbens styrelse 
• Ledamot eller suppleant i SKKs Centralstyrelse eller av Centralstyrelsen utsedd person. 
• SKKs verkställande direktör. 
• Av årsmötet vald ordförande för mötet. 
• Av årsmötet valda revisorer. 

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för den samma som för annan medlem. 

Moment 8 – motioner 
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skickas till styrelsen via post 
eller e-post och vara styrelsen tillhanda senast 21/28/35 dagar före årsmötet. Styrelsen ska varje 
år vid lämplig tidpunkt under hösten uppmana medlemmar att inkomma med motioner. 

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna inkomna motioner till årsmötet. 

Styrelsen har rätt att hänskjuta motioner som rör av SKK beslutade regelverk till SKKs 
Centralstyrelse. Den medlem som inkommit med sådan motion har rätt att begära att SKKs 
Centralstyrelse omprövar styrelsens beslut. 

Vid extra årsmöte får endast ärenden som angetts i kallelsen tas upp till beslut. 

§ 8 Valordning 
Valbar till styrelsen enligt § 7 moment 5 punkt 15 är endast den kandidat som nominerats enligt 
följande ordning: 

• Valberedningen ska senast 25 dagar före årsmötet till styrelsen överlämna ett preliminärt 
förslag avseende val av styrelse enligt § 7 moment 5 p. 15. Det preliminära förslaget ska 
bifogas till kallelsen till årsmötet. 

• Medlemmar kan fram till 14 dagar före årsmötet nominera personer som de anser 
lämpliga som kandidater vid val enligt § 7 moment. 5 p. 15. Nominering sker till 
valberedningen. 

• Nominering av person ska innehålla namn, kontaktuppgifter samt uppgift om vilken eller 
vilka poster nomineringen avser. Valberedningen ska skriftligen bekräfta mottagande av 
nomineringen. 

• Valberedningen är skyldig att kontrollera att den nominerade är medlem och accepterar 
att bli vald till förtroendepost. 

• Valberedningens slutliga förslag samt en lista över övriga nominerade kandidater ska vara 
styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet och ingå i de handlingar som enligt § 7 
moment 4 ska delges medlemmarna inför årsmötet. 
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• Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om en extra 
nomineringsperiod. Den extra nomineringsperioden ska ha ett start- och slutdatum och 
meddelas medlemmarna senast dagen före startdatumet. Den extra nomineringsperioden 
ska avslutas senast en dag före årsmötet. 

• Valberedningen äger rätt att besluta om öppning av nomineringen till enskilt val under 
pågående årsmöte. Sådant beslut får endast fattas:  

o om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra det val som beslutet 
avser  
eller  

o om den föreslagna kandidaten agerat på ett sådant sätt som är oförenligt med de 
skyldigheter som listas i § 4 moment 2 eller SKKs och medlemsorganisationernas 
gemensamma mål. 

§ 9 Styrelse 
Förvaltningen av lokalklubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse. 

Moment 1 – styrelsens organisation 
Styrelsen består av ordförande och två, fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter samt minst en och 
högst fyra suppleanter. Endast den som är medlem i rasklubben kan väljas till styrelsen. 

Moment 2 – hur styrelsen väljs 
Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, halva antalet ledamöter för två år samt suppleanter 
för ett år. Därutöver kan årsmötet genomföra val för att fylla vakanta poster. 

Suppleanter tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller enligt beslut av årsmötet.  

Moment 3 – styrelsens konstituering 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.  

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som i förening har rätt att teckna klubbens firma 
eller inom sig personer som har rätt att teckna klubbens firma var för sig. 

Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer till styrelsens sammanträden. Adjungerade 
personer har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut. 

Moment 4 – verkställande utskott och kommittéer 
Styrelsen får inom sig utse ett verkställande utskott som mellan styrelsesammanträden har rätt att 
fatta beslut för styrelsens räkning. Beslut fattade av det verkställande utskottet ska godkännas av 
styrelsen vid nästkommande sammanträde. 

Styrelsen får inom eller utom sig utse kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga de 
arbetsuppgifter som styrelsen beslutat om. De beslut som fattas av kommittéer eller 
arbetsgrupper ska godkännas av styrelsen. 
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Moment 5 - styrelsesammanträde 
Kallelse till styrelsesammanträde ska utfärdas av ordförande eller vid förhinder för denne av vice 
ordförande. Kallelsen ska delges samtliga ledamöter och suppleanter via e-post eller på 
motsvarande sätt.  

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter och suppleanter 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. 

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll 
föras som återger de beslut som fattas av styrelsen. 

Moment 6 – styrelsens uppdrag 
Styrelsen ska, förutom vad som annars framgår av dessa stadgar, bland annat: 

• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens. 
• Senast fem dagar före ordinarie årsmöte skicka ett exemplar av klubbens 

verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning och revisorernas berättelse till 
special-/rasklubben. 

• Senast sju dagar efter årsmöte informera special-/rasklubben om styrelsens 
sammansättning. 

• Utse delegater till special-/rasklubben fullmäktigemöte i enlighet med special-
/rasklubbens stadgar. 

• Verkställa de beslut årsmötet fattat. 
• Fortlöpande dokumentera de beslut som fattas av årsmötet och styrelsen. 
• Bereda det underlag till årsmötet som styrelsen ansvarar för. 
• Avge yttrande över ärenden som SKK eller special-/rasklubben hänskjutit till klubben. 
• I övrigt sköta klubbens angelägenheter. 

§ 10 Revisorer 
Revisorerna ska fortlöpande granska lokalklubbens ekonomi och styrelsens förvaltning och 
årligen avge revisionsberättelse till årsmötet.  

Revisorerna utgörs av två ordinarier revisorer och två revisorssuppleanter.  

Ordinarie årsmöte väljer två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år. 

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna 
senast 21/28 dagar före ordinarie årsmöte.  

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före ordinarie årsmöte och 
ingå i de handlingar som enligt § 7 moment 4 ska delges medlemmarna inför årsmötet. 

Revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.  
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§ 11 Valberedning 
Valberedningen ska förbereda val av: 

• ordförande för årsmötet, 
• justerare/rösträknare vid årsmötet, 
• ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen med beaktande av § 8, 
• revisorer och revisorssuppleanter 
• valberedning 

Valberedningen består av en sammankallande och två ordinarie ledamöter. Endast den som är 
medlem i lokalklubben kan väljas till valberedningen. 

Ordinarie årsmöte väljer sammankallande för ett år och en ledamot för två år. 

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsens 
sammanträde. 

§ 12 Protokoll 
Protokoll ska föras vid årsmöte och vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de 
ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande 
ordförande och vald eller valda justerare. 

Ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträden och årsmöten ska skickas till 
specialklubben, valberedningen och revisorerna omedelbart efter justering.  

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt. 

§ 13 Information till medlemmar 
Medlem här rätt att få skriftlig information om sådana beslut som den berörs av som fattas vid 
styrelsens sammanträden. Beslut som berör alla medlemmar ska publiceras på klubbens hemsida, 
i klubbens tidning eller motsvarande. 

§ 14 Disciplinärenden 
För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för Svenska Kennelklubben. 

§ 15 Force majeure 
Om klubben 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 sätt som 
planerats, är klubben inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. 

Lokalklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke 
genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. På motsvarande sätt har 
lokalklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte 
redan erlagt avgiften. 
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Lokalklubben beslut att behålla eller begära betalning av avgift kan omprövas av SKKs 
Centralstyrelse.  

Lokalklubben 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 
rasklubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta 
kostnader. 

§ 16 Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas och beslutas enligt § 7, moment 5, punkt 19. 

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds 
av tre fjärdedelar av de röstande vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med 
enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.  

Ändring av lokaklubbens stadgar ska fastställas av special-/rasklubben. 

§ 17 Förvaltning 
Enligt SKKs stadgar kan SKK under vissa förutsättningar besluta om förvaltning av 
lokalklubben. Ett beslut om förvaltning innebär att SKKs Centralstyrelse utser en eller flera 
personer som under en bestämd tidsperiod ersätter den av årsmötet valda styrelsen för 
lokalklubben. 

Efter SKKs beslut om förvaltning ska SKKs Centralstyrelse informera klubbens medlemmar om 
möjligheten att besluta om utträde ur specialklubben enligt § 18 moment 1.  

§ 18 Upphörande av klubben 
Moment 1 – utträde ur special-/rasklubben 
Beslut om att rasklubben ska utträda som medlemsorganisation i special-/rasklubben fattas av 
årsmötet. För att sådant beslut ska vara gällande krävs att det biträtts av tre fjärdedelar av de 
röstande vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på 
varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.  

Om SKKs Centralstyrelse beslutat om förvaltning av lokaklubben enligt § 18 får beslut om 
utträde ur specialklubben fattas vid extra årsmöte, för att sådant beslut ska vara gällande krävs att 
det biträtts av tre fjärdedelar av de röstande. 

Moment 2 – lokalklubbens upplösning 
Beslut om att lokalklubben ska upplösas fattas av årsmötet. För att sådant beslut ska vara gällande 
krävs att det fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och vid det 
senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. 

Moment 3 – lokalklubbens tillgångar vid utträde eller upplösning 
Om lokalklubben upplöses eller utträder som medlemsorganisation i special-/rasklubben ska 
rasklubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklubben att användas på det sätt som sista 
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årsmötet beslutat. Saknas beslut från sista årsmötet ska lokalklubbens tillgångar och arkiv 
användas i enlighet med dessa stadgars §§ 1 och 2. 

 



Avtal för delegering av rasansvar 
Specialklubb 
Klubb   Kontaktperson 
Organisationsnummer  Adress   
Telefonnummer  Mejladress    

Rasklubb 
Klubb   Kontaktperson 
Organisationsnummer  Adress 
Telefonnummer  Mejladress  

Svenska Kennelklubben, SKK, består av ideella föreningar vars ansvar är att arbeta för att 
uppfylla de organisationsgemensamma mål som framgår av stadgarna för samtliga SKKs 
medlemsorganisationer. SKKs Centralstyrelse delegerar, i syfte att arbeta mot angivna mål, ansvar 
för en eller flera hundraser till specialklubbar, som i sin tur kan delegera ansvaret vidare. 

Det här avtalet reglerar delegering av ansvar för [hundrasen] från [specialklubb] (nedan 
specialklubben) till [rasklubb] (nedan rasklubben).  

1 § Rasklubben har genom specialklubbens beslut antagits som medlemsorganisation i 
specialklubben och blir därmed indirekt medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben. 
Relationen mellan ras- och specialklubb regleras i stadgarna för respektive förening. 

2 § Ansvaret för [ras(-er)] delegeras genom detta avtal från specialklubben till rasklubben. 

3 § Rasklubben äger rätt att anordna officiell utställning, prov, tävling eller beskrivning efter 
ansökan hos specialklubben och slutligt beslut av SKK.  

4 § Rasklubben har rätt att besvara remisser på SKKs begäran i frågor som berör [ras/-erna]. 

5 § Rasklubben biträder specialklubben vid frågor från enskild medlem eller SKK rörande 
ansökningar om dispens från SKKs regelverk som rör [ras/-erna]. Dispens meddelas 
slutligen av Centralstyrelsen. 

6 § Rasklubben förbinder sig att vid behov bistå specialklubben och SKK i frågor som rör 
rasklubbens medlemmar, ras(-er) och verksamhet. 

7 § Rasklubben förbinder sig att minst vart tionde år revidera sina stadgar och anpassa dem 
till senast gällande version av SKKs typstadgar för rasklubb. 

8 § Specialklubben förbinder sig att utan dröjsmål vidarebefordra all information som rör 
[ras/-erna] eller information som på annat sätt kan påverka rasklubbens verksamhet till 
rasklubben. 

9 § All formell kontakt mellan rasklubben och SKK ska ske via specialklubben om inte SKK 
beslutat något annat. 

10 § Rasklubben äger rätt att säga upp avtalet, avtalet upphör då att gälla senast 30 dagar efter 
att rasklubben lämnat specialklubben meddelande om uppsägning.   
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11 § Specialklubben äger rätt att säga upp hela eller delar av avtalet. Hela avtalet eller de av 
specialklubben angivna delarna av avtalet upphör att gälla när specialklubben lämnat 
rasklubben meddelande om uppsägning, eller vid den tidpunkt som specialklubben 
beslutar, dock senast 30 dagar efter meddelande om uppsägning. 

12 § Om SKK återtar det delegerade ansvaret från specialklubben upphör avtalet att gälla i de 
delar som påverkas av SKKs återtagande. 

13 § För detta avtal gäller svensk rätt. 

 

Underskrift specialklubb Underskrift rasklubb 
 
 
 

---------------------------------------- 

 
 
 

---------------------------------------- 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

Ort och datum: Ort och datum: 
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