STATUS AV KENNELKLUBBENS MEDLEMSFÖRENINGAR
Godkänd av Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:s fullmäktige 28.11.2021 och träder i
kraft 1.1.2022.
Finska Kennelklubben är medlem i det internationella hundavelsförbundet Federation Cynologique
Internationale (FCI). Kennelklubben har, på grundval av de avtal som ingåtts med FCI och andra
internationella hundavelsförbund samt på grundval av sina stiftelseurkunder för de inhemska
rasernas del, ensamrätt att representera hundraser och avel av dessa i Finland med därmed
sammanhängande rättigheter och skyldigheter.
Kennelklubbens utställningar, prov och tävlingar som en del av hundavel administreras av
Kennelklubben.
Kenneldistrikt är rikstäckande medlemsföreningar i Kennelklubben som verkar som Kennelklubbens
regionala organisationer i enlighet med Kennelklubbens direktiv.
Ett grenförbund är en rikstäckande medlemsförening i Kennelklubben som, i enlighet med
Kennelklubbens anvisningar, ansvarar för administrering av prov och tävlingar
Kennelklubben har godkänt för den.
En specialklubb är en rikstäckande medlemsförening som beviljats specialklubbsstatus av
Kennelklubben och som, i enlighet med Kennelklubbens instruktioner, leder och ansvarar för
avelsarbetet för de hundraser Kennelklubben har godkänt för den.
En rasförening är en rikstäckande medlemsförening i Kennelklubben som beviljats
rasföreningsstatus av Kennelklubben och som, i enlighet med Kennelklubbens och specialklubbens
instruktioner, ansvarar till specialklubben för avelsarbetet av hundraser den representerar.
En rasklubb är en rikstäckande medlemsförening som Kennelklubben och specialklubben eller
rasföreningen samt kenneldistriktet har godkänt som sin medlem. Rasklubbens verksamhet
övervakas och leds av specialklubben eller rasföreningen som representerar de raser som även
rasklubben representerar.
En fritidsförening är Kennelklubbens regionala medlemsförening.
Medlemsföreningar kan avancera enligt reglementen som antagits av Kennelklubbens fullmäktige
när de uppfyller kraven som ställs för respektive status.
Kennelklubbens fullmäktige godkänner och utesluter av sammanslutningsmedlemmar
kenneldistrikt, grenförbund och specialklubbar. Kennelklubbens styrelse godkänner och
utesluter övriga sammanslutningsmedlemmar.

REGLEMENTE FÖR SPECIALKLUBBAR
Enligt Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:s (2.1.2020) registrerade stadgar (8 §), en
specialklubb(sstatus) är
-

en riksomfattande föreningsmedlem i Kennelklubben, som leder aveln av en eller flera
hundraser
rasförening ka ansöka om specialklubbsstatus hos fullmäktige
specialklubbsrättigheter och -skyldigheter fastställs i reglementet för specialklubbar
specialklubb kan inte vara medlem i kenneldistrikt
till Kennelklubben kan höra bara en riksomfattande specialklubb som representerar samma
ras
utöver en specialklubb som representerar en enskild ras kan Kennelklubben inte ha som
medlemsförening en rasförening eller en rasklubb som representerar samma ras
till en specialklubb som representerar flera raser kan per ras samtidigt höra endast en
rasförening eller rasklubb, som är medlemsförening i Kennelklubben

Minimikrav för erhållande och behållande av specialklubbsstatus
Föreningen ska fylla följande minimikrav för att erhålla specialklubbsstatus:
1. Har verkat som en rasförening och medlem i specialklubb, Kennelklubben och
kenneldistrikt under minst de fem senaste åren och har således uppfyllt kraven för
rasföreningsstatus under denna tid.
2. Har med sin verksamhet bevisat att den kan sköta alla de uppgifter som fastställs i
reglementet för specialklubbar
3. Har antagit en rasspecifik avelsstrategi (JTO) och eventuellt ett program för motarbetande
av ärftliga defekter och sjukdomar (PEVISA) för sin hundraser/-raser på det sätt som
förutsätts av regler och direktiv, och strävar att uppnå målen i den Allmänna avelsstrategin
i sin avelsstyrning.
4. Antalet personmedlemmar i föreningen eller i den och dess medlemsföreningar
sammanlagt har årligen varit minst 250 under de tre senaste åren. Familjemedlemmar
ingår inte i antalet.
5. Totalt minst 400 hundar av den hundras/-raser föreningen representerar har registrerats
under de fem senaste åren.
6. Specialklubbsrättigheter kan även beviljas en förening, vars antal medlemmar eller antal
hundar inte fyller ovan nämnda krav, ifall föreningens verksamhet har varit av mycket hög
kvalitet eller om det annars är motiverat att bevilja specialklubbsstatus till föreningen.
Uppfyllande av krav följs upp och specialklubbar underrättas årligen om detta och
Kennelklubbens styrelse underrättar fullmäktige om detta.
Om specialklubben under tre på varandra följande år inte har uppfyllt kraven för behållning av
sin status, kan fullmäktige upphäva specialklubbens status i enlighet med Kennelklubbens
registrerade stadgar.
Specialklubbsstatus ansöks hos Kennelklubben enligt ansökningsinstruktioner som getts av
Kennelklubbens styrelse.

Rättigheter som specialklubbsstatus medför
Fullmäktige beviljar specialklubbsstatus i enlighet med Kennelklubbens registrerade stadgar.
Specialklubben har den representation i Kennelklubbens fullmäktige som fastställts i
Kennelklubbens registrerade stadgar.
Fullmäktige ger specialklubben riksomfattande rätt att leda aveln av hundrasen/-raser enligt
det sätt som fastställs i detta reglemente och Kennelklubbens övriga direktiv.
I samband med beviljande av specialklubbsstatus bekräftar fullmäktige även de hundraser av
vilka rätten att leda avel tilldelas specialklubben.
Specialklubbsstatus jämte rättigheter gäller från och med den dag fullmäktige fattar sitt
beslut. Specialklubbens representation i fullmäktige bestäms emellertid i enlighet med
Kennelklubbens registrerade stadgar.

Skyldigheter som specialklubbsstatus medför
Specialklubben har skyldighet att leda avel av och hundsport med hundras/-raser den
representerar samt representation i anslutning till det.

Ledning av avel

Specialklubben leder hundrasens/-rasernas avel i samarbete med och under
övervakning av Kennelklubben.
Specialklubben ger experthjälp i avel och i avelsbruk av hundar som importeras eller exporteras.
Specialklubben samlar och ger ut information om hälsostatuset av sin hundras/-raser samt ärftliga
och övriga sjukdomar som förekommer hos hundrasen/-raserna i syfte att motarbeta dessa
sjukdomar.
Specialklubben utarbetar och uppdaterar rasspecifika avelsstrategier (JTO) och eventuellt
PEVISA-program för hundrasen/-raser den representerar, i enlighet med regler och direktiv som
ansluter till dessa. Specialklubben följer aktivt förverkligandet av målsättningar i avelsprogram
och Kennelklubbens allmänna avelsstrategi för raser den representerar.
Specialklubben samlar och ger ut information om utställnings- och provresultat för avel.

Ledning av hundsportverksamhet

Specialklubben leder hundsport med hundrasen/-raser den representerar, i samarbete med
sina medlemsföreningar, andra specialklubbar, rasklubbar, kenneldistrikt, grenförbund och
övriga hundsportsammanslutningar samt myndigheter.
Specialklubben verkar aktivt i syfte att inkludera rasintressenter som medlemmar
i den organiserade kennelverksamheten samt för att öka ras- och kennelkunskap.
Specialklubben har, i samarbete med rasföreningar och rasklubbar och enligt de fullmakter
specialklubben har gett dessa och i enlighet med Kennelklubbens direktiv, huvudansvaret för
utbildning av exteriördomare och provdomare för rastypiska prov samt bedömningsprov.

Specialklubben avger vid behov utlåtanden till Kennelklubben om exteriördomare samt deras
reservpersoner för hundutställningar som arrangeras i Finland.
Specialklubben övervakar, leder och styr utställningsverksamhet samt prov- och
tävlingsverksamhet ensam eller i samarbete med medlemsföreningar (andra specialklubbar).
Specialklubben har rätt att arrangera specialutställningar i enlighet med regler och direktiv som
gäller utställningar.
Specialklubben leder, övervakar och stöder utbildnings- och diskussionstillfällen samt ansvarar
för informationsutgivning och publikationsverksamhet.

Representation

Specialklubben representerar hundrasen/-raser den idkar och övervakar dess intressen i
samarbete med Kennelklubben.
Specialklubben kommer med initiativ och förslag, som ansluter till avel av hundras/-raser den
representerar, till Kennelklubben. Specialklubben förmedlar information om Kennelklubbens
meddelanden, direktiv och beslut till sina medlemmar.
Specialklubb för inhemska hundraser har en särskild skyldighet att ge ut information om
inhemska hundraser utomlands och hålla kontakt med motsvarande utländska
specialklubbar, föreningar och intressenter. Den kan avge utlåtanden och utfärda
rekommendationer till Kennelklubben om inhemska exteriör- och provdomare då dessa
bjuds utomlands till bedömnings- eller andra uppdrag. Dessutom avger den utlåtanden i
frågor som ansluter till rasen den representerar.
Specialklubb, som representerar utländsk ras, håller kontakt med rasens hemland och
motsvarande specialklubbar i andra länder.

Lagenlighet av specialklubbens verksamhet

Specialklubben bör verka i enlighet med föreningslagen samt Kennelklubbens och föreningens
egna stadgar. Specialklubben ansvarar självständigt för sin ekonomi och finansiering.

Beviljande av rättighet att leda avel

Kennelklubbens styrelse godkänner en ny hundras och dess rasstandard i enlighet med direktiv
i anslutning till dessa.
Kennelklubben administrerar och leder avel av nya hundraser i Finland tills Kennelklubbens
styrelse har tilldelat någon specialklubb dessa uppdrag.
Vid beviljande av specialklubbsstatus till någon rasförening konstaterar Kennelklubbens
fullmäktige vilka hundraser rasföreningen representerar vid den tidpunkten.
Kennelklubbens styrelse kan godkänna att ledningen av hundrasens avel flyttas från en
specialklubb till en annan när specialklubbarna i fråga är eniga om överföreningen. Kennelklubbens
styrelse har rätt att även besluta om överföring av ledningen av avel av en hundras från en
specialklubb till en annan, om specialklubbarna inte når samförstånd i frågan. Vid
meningsskiljaktigheter ska Kennelklubben arrangera ett diskussionstillfälle med specialklubbarna
innan det egentliga beslutet fattas.

Upphävning av specialklubbsstatus
Specialklubbsstatus kan upphävas om specialklubben inte uppfyller de krav som fastställs i detta
reglemente eller kraven för ansökning av specialklubbsstatus eller annars verkar i strid med
Kennelklubbens stadgar eller direktiv.
Specialklubben förlorar, genom beslut av fullmäktige, rätten att leda aveln av hundrasen/-raser den
representerar då den inte längre fyller de krav som ställs i direktiven om ansökan av
specialklubbsstatus som antagits av fullmäktige.
Specialklubbsstatus upphör den dag fullmäktige tar beslutet.
Specialklubbens representation i fullmäktige upphör i enlighet med Kennelklubbens registrerade
stadgar.
I samband med att fullmäktige upphäver specialklubbsstatuset, beslutar den även om en
ny specialklubb för hundrasen/-raserna specialklubben representerar vid den tidpunkten.
Medlemsförening som förlorar specialklubbsstatus fortsätter sin verksamhet som rasförening, om
den uppfyller de krav som ställs på rasföreningar i reglementet för rasföreningar och i övriga direktiv
vid tidpunkten då specialklubbstatusen går förlorad. Om den inte uppfyller ovan nämnda
förutsättningar för rasföreningsstatus, fortsätter dess medlemskap som rasklubb.
Kennelklubbens styrelse kan genom beslut av fullmäktige, tillfälligt för den tid som fastställs i
beslutet, åta sig de specialklubbens uppdrag som fastställs i beslutet, ifall specialklubben inte följer
detta reglemente eller Kennelklubbens övriga direktiv som getts till specialklubben, dock så att
specialklubbsstatus kvarstår.
Specialklubben förlorar sin specialklubbsstatus om den utträder eller blir utesluten från
Kennelklubben. I detta fall kan Kennelklubbens styrelse tillfälligt åta sig ledningen av avel av
specialklubbens hundras/-raser. Kennelklubbens styrelse ska föreslå en ny specialklubb för
rasen/raserna till fullmäktige.
Om specialklubbens medlemsantal och antalet registreringar inte uppfyller kraven i detta
reglemente vid dess ikraftträdande, behåller specialklubben sin status i tre års tid. Därefter
bedöms, genom fullmäktigebeslut och i enlighet med detta reglemente, om specialklubben
eventuellt förlorar sin status.

