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Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry.

REGLEMENTE FÖR KENNELDISTRIKT

Kenneldistriktet är en medlemsförening i Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben (senare klubben) och
är samtidigt klubbens regionala organ. Dess uppgift är att leda, utveckla och övervaka kennelverksamheten
inom området i enlighet med de fullmakter, som klubbens fullmäktige och styrelse givit.

Allmänna åligganden

1. Kenneldistriktet sprider kunskap
om kennelverksamheten och breddar och effektiverar kennelarbetet:

- genom information, utbildning och upplysning,
- genom att leda och övervaka uppfödnings-, utställnings- och provverksamheten, genom att närma de
olika rasintressenterna till varandra och genom att fördjupa deras samarbete, genom att i egen regi eller i
samarbete med medlemsföreningar och andra samarbetspartner anordna en mångsidig kennelverksamhet.

Representation

2. Kenneldistriktet
- representerar på sitt område kennelverksamheten och bevakar dess intressen.
- håller kontakt med intressegrupperna på sitt område och gör framställningar och förslag, som
befrämjar kennelarbetet i allmänhet samt kenneldistriktets verksamhet.

Distriktets representanter till klubbens fullmäktige och allmänna möte väljs på distriktets stadgeenliga möte
för den tidsrymd som stadgas i klubbens stadgar. Berättigade att välja är medlemsföreningarnas
representanter i enlighet med distriktets stadgar.

Medlemmar

3. Medlemmar i kenneldistriktet är de medlemsföreningar, som enligt distriktets stadgar godkänts som
medlemmar. Klubbens styrelse godkänner medlemsförening som medlem i klubben efter att av distriktet ha
erhållit medlemsföreningens stadgar, förteckning över funktionärer jämte adresser samt utdrag ur
föreningsregistret. Medlemsförening erhåller Kennelklubbens medlemstidskrift.

Inhemska kontakter

4. a) Kenneldistriktet står i kontakt med klubben genom att:
- årligen sända in verksamhetsberättelsen jämte bokslut, följande års verksamhetsplan och budget,
förteckning över egna och medlemsföreningarnas funktionärer jämte adresser samt eventuella andra
uppgifter.
- minst en månad före årsmötet meddela tid och plats.

b) Kenneldistriktet står i kontakt med medlemmarna genom att
- förmedla klubbens lednings och distriktets meddelanden, instruktioner och beslut i sin publikation till
medlemmarna och vid behov i klubbens tidning och lokala media.
- sända distriktets representant till medlemsföreningarnas kennelevenemang.

c) Kenneldistriktet upprätthåller goda kontakter till andra kenneldistrikt, specialklubbar och övriga
organisationer, som tangerar kennelarbetet, myndigheter och massmedia.



Utställnings- och provverksamhet

5. Kenneldistriktet ordnar, leder, stöder och övervakar utställnings-, prov- och tävlingsverksamheten på sitt
område i enlighet med de direktiv, som klubbens styrelse årligen sänder ut.

- Genom att anordna och leda utbildningen av funktionärer för utställningar och prov, fatta beslut om (vid
behov i samråd med resp. specialklubb) alla prov, provdomarkurser, tävlingar och matcher, som anordnas i
distriktet och som klubben inte själv godkänner och övervakar eller överlåtit åt resp. specialklubb.

Utbildning av provdomare och övrig utbildning

6. Kenneldistriktet sköter inom ramen för givna direktiv och fullmakter tillsammans med specialklubbarna
ombildningen av provdomare och auktoriseringen av dem samt gör framställningar och avger utlåtanden
beträffande frågor, som hänför sig härtill i enlighet med direktiven för utbildning av provdomare.

Kenneldistriktet handhar enligt givna direktiv av klubben utbildningen av bl.a. uppfödare, ringfunktionärer
och utställningsinstruktörer. Kenneldistriktet auktoriserar med stöd av erhållna fullmakter personer, som
godkänts i utbildningen. Kenneldistriktet kan även återkalla rättigheterna, om skäl förefinnes.

Finansiering

7. Kenneldistriktet sköter finansieringen av sin verksamhet och får ekonomiskt stöd av klubben enligt de
grunder, som klubbens styrelse fastställt och inom ramen för den av fullmäktige godkända budgeten.


