
 
 
 

Modellstadgar för kenneldistrikt 
Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 16.5.1996 

 
 

STADGAR 
för 

 
_________________________________kenneldistrikt rf 

 
 
 

Namn, hemort och verksamhetsområde 
§ 1 

Föreningens namn är __________________ Kenneldistrikt rf, i fortsättningen kallat kenneldistriktet. 
Dess hemort är __________________. Kenneldistriktets verksamhetsområde omfattar 
______________(förteckning över städer/kommuner). 

Finska Kennelklubben och kenneldistrikten 
§ 2 

Kenneldistriktet är medlem i Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry (i fortsättningen kallad 
kennelklubben). Kenneldistriktet verkar som kennelklubbens regionala organ och representerar 
kennelklubben på sitt område. Kennelklubben leder och övervakar kenneldistriktets verksamhet. 

Syftemål och verksamhetsformer 
§ 3 

Kenneldistriktets syfte är att på sitt område främja uppfödning och bruk av renrasiga hundar och att 
härvid beakta frågor rörande djurskydd. Kenneldistriktet arbetar på sitt område för att göra 
kennelverksamhen känd för en större krets och målet är en sund, användbar, samhällsduglig hund 
med gott lynne. 

Kenneldistriktet förverkligar syftemålet genom att leda, utveckla och följa med kennelverksamheten 
på sitt område i enlighet med dessa stadgar och de direktiv, som kennelklubbens fullmäktige godkänt 
samt enligt de fullmakter, som kennelklubbens fullmäktige och styrelse givit kenneldistriktet. 

För att stöda verksamheten kan kenneldistriktet med vederbörligt tillstånd arrangera 
penninginsamlingar och lotterier, äga för verksamheten nödvändiga fastigheter, grunda fonder samt 
taga emot donationer och testamenten. 

(Föreningsregistret kräver att man i denna paragraf dessutom skall nämna konkreta 
verksamhetsformer) 

§ 4 



Kenneldistriktet skall årligen till kennelklubben inlämna anmälan om verksamheten i enlighet med 
de direktiv kennelklubbens styrelse utfärdat. 

§ 5 

 Kennelklubbens officiella språk är svenska och finska. Protokollspråket är svenska/finska. 

Kenneldistriktets medlemmar 
§ 6 

Medlem i kenneldistriktet kan vara registrerad lokal eller regional kennelsammanslutning, 
registrerad rasklubb eller rasförening, som kenneldistriktets styrelse godkänt som medlem och vars 
hemort är på kenneldistriktets område och som kennelklubben via kenneldistriktet kan godkänna i 
sin organisation. Specialklubb kan inte vara medlem i kenneldistriktet. 

§ 7  

Kennelklubbens styrelse kan godkänna kenneldistriktets medlemsförening som medlem. Till 
medlemsansökan skall förening bifoga stadgar, utdrag ur föreningsregistret samt förteckning över 
funktionärerna. 

Medlemsförening i kenneldistriktet skall årligen inom av styrelsen fastställd tid till kenneldistriktet 
sända in verksamhetsanmälan på av kennelklubben fastställd blankett. Ur anmälan skall framgå 
namnen på funktionärerna jämte deras adresser samt antalet medlemmar på verksamhetsårets sista 
dag. Antalet röster på kenneldistriktets möten fastställes enligt antalet medlemmar i föreningen vid 
denna tidpunkt.  

§ 8 

Medlemsförening skall i sin verksamhet efterfölja av kennelklubben och distriktet givna direktiv och 
bestämmelser. 

Medlemsförenings stadgar skall stå i överensstämmelse med kennelklubbens och kenneldistriktets 
stadgar. 

§9 

Om medlemsförening önskar utträda ur kenneldistriktet, skall lagenligt meddelande härom göras till 
styrelsen eller ordförande eller på kenneldistriktets möte. 

Styrelsen kan anse att medlemsförening utträtt ur kenneldistriktet, om medlemsavgiften inte betalats 
före verksamhetsperiodens slut. 

I bägge fallen anses att föreningen utträtt från följande års början. 

§ 10 

Styrelsen kan med minst ¾ majoritet utesluta medlemsförening ur kenneldistriktet, om medlem 
uppsåtligt verkar i strid med kennelklubbens eller distriktets stadgar, vägrar att efterfölja av styrelsen 
givna stadgeenliga beslut och regler eller annars verkar i strid med distriktets syftemål eller i strid 
med lag. 

För lindrig förseelse kan kenneldistriktets styrelse tilldela medlemsförening anmärkning. 

§ 11 

Beslut om uteslutning kan överklagas på kenneldistriktets möte. 

Besvärsskriften skall inlämnas till styrelsens ordförande inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
Mötet skall med ¾ majoritet fatta beslut om slutgiltig uteslutning. 



§12 

Avgående eller utesluten medlemsförening äger ingen rätt till kenneldistriktets egendom. 

Ekonomi 
§13 

Kenneldistriktets räkenskaps- och verksamhetsperiod sammanfaller med kalenderåret. 

§14 

Den av årsmötet fastställda medlemsavgiften skall årligen erläggas inom maj månad. 

Medlemsavgiften till kennelklubben ingår i medlemsavgiften till kenneldistriktet. 

Styrelse och funktionärer 
§ 15 

Styrelsen för kenneldistriktet ansvarar för förvaltningen och beslutanderätten utövas av 
kenneldistriktets möte. 

§ 16 

Styrelsen består av ordförande och tolv (12) medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för tre år i 
sänder sålunda, att fyra (4) medlemmar årligen står i tur att avgå. Ordförande väljs för perioden 
mellan årsmötena. Styrelsens ordförande, medlemmar och funktionärer skall vara medlemmar i 
Kennelklubben. I mån av möjlighet skall man sträva till att alla rasgrupper är företrädda i styrelsen. 

Årsmötet väljer ordförande och nya medlemmar i stället för dem, som står i tur att avgå. 

De två första gångerna avgörs genom lottning, vilka av styrelsemedlemmarna som skall avgå. Om 
styrelsemedlem avgår, uteslutes eller avlider före mandattidens utgång, väljer kenneldistriktets möte 
en ny medlem i hans ställe för den återstående mandattiden. Styrelsen väljer för ett år i sänder 
sekreterare och kassör samt utser inom sig viceordförande. 

Styrelsen kan vid behov även utse andra funktionärer.       

§ 17 

Styrelsen är beslutsför, då sju (7) styrelsemedlemmar är närvarande. Av dem skall en vara 
ordföranden eller viceordföranden. 

§ 18 

Kenneldistriktets namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden, endera tillsammans med 
sekreteraren eller kassören. 

§ 19 

Styrelsen åligger att i enlighet med gällande lag, dessa stadgar och årsmötets beslut och givna 
direktiv: 

1.leda kenneldistriktets verksamhet och sköta dess ekonomi och egendom 

2.verkställa kenneldistriktets och styrelsens egna beslut 

3.representera distriktet och föra dess talan inför ämbetsverk och domstol 

4.utse de i § 16 nämnda personerna: sekreterare, kassör och övriga funktionärer 



 5.utarbeta och på kenneldistriktets årsmöte framlägga föregående års verksamhetsberättelse, 
bokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan, budget samt övriga årsmötet och extra möte 
tillkommande ärenden 

6. godkänna nya medlemsföreningar enligt § 6 
7. upprätthålla förteckning över medlemsföreningarna och ur denna skall medlemsföreningens namn 

och hemkommun framgå 
8. utesluta medlem och tilldela anmärkning 
9. utse kenneldistriktets funktionärer och föreslå för kennelklubben de av klubbens funktionärer som 

verkar på distriktets område 
10.välja ordförande för de av årsmötet utnämnda sektionerna och medlemmar till dem 
11.välja förtroendemän till kvalificeringsproven för riksmatcherna och 
12.behandla ärenden, som medlemsförening tillsänt årsmötet en (1) månad före mötet. 
 
Styrelsen kan tillsätta kommittéer för att bereda eller sköta styrelsen tillkommande ärenden. 
Styrelsen kan inte överföra beslutanderätten i de frågor, som den enligt lag skall besluta om.  
Distriktets funktionärer och de av kennelklubbens funktionärer, som verkar inom distriktet, har  
närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten, då de inbjudits till behandlingen av ärenden, som 

berör  
dem. 
 
§ 20 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denna eller jäv av  
viceordföranden. Den skriftliga kallelsen sändes senast en vecka före mötet. Styrelsen skall  
omedelbart sammankallas, då fyra (4) styrelsemedlemmar skriftligen fordrar detta, uppgivande  
ändamålet med mötet. 
 
§21 
Kenneldistriktets ordinarie möte (årsmöte) avhålles inom mars månad. Kallelse till kenneldistriktets  
ordinarie möte sändes skriftligen till medlemsföreningarna minst två (2) veckor före mötet. I 
kallelsen skall de ärenden, som behandlas på mötet, nämnas. 
 
Extra möte sammankallas, då ordinarie möte beslutat detta eller då styrelsen ansett det av behov  
påkallat eller då tillräckligt eller minst 1/10 av medlemmarna eller 1/10 av de röstberättigade härom  
hos styrelsen skriftligen anhållit, uppgivande ändamålet med mötet. Styrelsen är skyldig att 
sammankalla extra möte senast två (2) månader efter anhållan. 
 
§22 
Vid kenneldistriktets möte äger varje medlemsförening, som godkänts som medlem föregående  
verksamhetsår och som inlämnat i § 7 nämnd verksamhetsanmälan, yttrande- och rösträtt.  
Medlemsförening, som underlåtit att betala föregående verksamhetsperiods medlemsavgift, äger ej  
yttrande- eller rösträtt på mötet. 
Vid kenneldistriktets möte äger varje röstberättigad medlemsförening en (1) röst per påbörjat 20-tal  
egna medlemmar, dock högst fem (5) röster. 
 
Medlemsförenings beslutanderätt utövas av dess representant(er). Kenneldistriktets styrelse kan vid  
behov begränsa antalet representanter. En befullmäktigad representant kan endast representera en  
medlemsförening. Fullmakterna skall uppvisas för granskning på i kallelsen nämnt sätt.  
Kenneldistriktets styrelsemedlemmar och övriga förtroendemän och funktionärer har närvaro- och  
yttranderätt på mötet. Mötet fattar beslut om utomståendes närvaro- och eventuell yttranderätt.  



 
Vid årsmötet behandlas följande ärenden: 
1. val av ordförande och sekreterare för mötet 
2. granskning av fullmakterna samt fastställande av antalet röster per fullmaktsinnehavare 
3. kontaterande av mötets laglighet och beslutförhet 
4  godkännande av den uppgjorda föredragningslistan och arbetsordningen 
5. val av rösträknare 
6. val av två protokolljusterare  
7. föregående periods verksamhetsberättelse och räkenskaper, revisorernas berättelse och 

fastställande av bokslutet 
8. beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga ansvarsskyldiga för det tilländalupna 

verksamhets- och räkenskapsåret 
9.  verksamhetsplan för perioden 
10.fastställande av arvoden för styrelsemedlemmar och revisorer 
11.budget för perioden och fastställande av medlemsavgiften 
12.val av styrelseordförande och nya styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå eller 

som avgått 
13.val av två revisorer jämte suppleanter för dem 
14.sektionerna utses 
15.val av kandidater till kennelklubbens fullmäktige samt representanter till allmänna mötet 
16.övriga i kallelsen nämnda ärenden samt 
17.ärenden, vilka inte nämnts i möteskallelsen; dessa kan på hemställan diskuteras och avgöras, om 

mötets beslut är enhälligt, dock inte ärenden, som enligt § 24 i föreningslagen skall nämnas i 
möteskallelsen. 

 
Ändring av stadgarna och upplösning av kenneldistriktet 
 
§ 23 
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av kenneldistriktets möte med minst 2/3 röstmajoritet,  
såvida inte annat stadgas i lag. Ändringsförslaget skall tillställas medlemsföreningarna med  
rekommenderat brev minst en (1) månad före mötet. 
 
Ändring av stadgarna skall tillställas kennelklubben för godkännande. 
 
Avgörandet av ärendena på mötena 
 
§ 24 
I alla ärenden, om vilka det i lagen om föreningar eller i dessa stadgar inte annorlunda bestämmes,  
efterföljer man på kenneldistriktets och styrelsens möten följande: 
I sakfrågor blir den åsikt föreningens beslut, som har erhållit över hälften av de avgivna rösterna. I 
val blir den vald, som har erhållit de flesta rösterna. 
 
Falla rösterna lika avgör i sakfrågor ordförandens åsikt och i val lottdragning. 
 
§25 
Beslut om upplösning av kenneldistriktet skall fattas vid två på varandra med minst två månaders  
mellantid följande möten. Ett av mötena skall vara årsmöte. Beslut om upplösning skall vid vardera  
mötet fattas med minst 3/4 röstmajoritet. 
 
§ 26 



Om kenneldistriktet upplöses, överlåtes dess återstående tillgångar i enlighet med beslut, som fattats 
 vid dess sista möte och som understötts av minst 3/4 av rösterna, på någon i Finland registrerad  
förening, annan rättslig sammanslutning eller stiftelse, som bedriver kynologisk verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativ, ifall kenneldistriktet har både vår- och höstmöte 
 
§ 14 
Mom. 1 Medlemsavgiften, som fastställs på höstmötet... 
 
§ 16 
Mom. 2 Höstmötet väljer 
 
§ 19 
Mom. 1, punkt 10: ... för de av höstmötet utnämnda... 
 
§ 21 
Kenneldistriktets ordinarie vårmöte avhålles senast i mars och höstmötet senast i november. 
 
Kallelse till kenneldistriktets ordinarie möten..... 
 
§ 22 
Vid höstmötet behandlas följande ärenden: 
1. val av ordförande och sekreterare för mötet 
2. granskning av fullmakterna och fastställande av antalet röster per fullmaktsinnehavare 
3. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 
4. godkännande av den uppgjorda föredragningslistan och arbetsordningen 
5. val av rösträknare 
6. val av två protokolljusterare 
7. föregående periods verksamhetsberättelse och räkenskaper, revisorernas berättelse och 

fastställande av bokslutet 
8. beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga ansvarsskyldiga för det tilländalupna 

verksamhets- och räkenskapsåret 
9. val av kandidater till kennelklubbens fullmäktige och representanter till allmänna mötet 
10.övriga i kallelsen nämnda ärenden 
11.ärenden, vilka inte nämnts i möteskallelsen; dessa kan på hemställan diskuteras och avgöras, 

såframt mötets beslut är enhälligt, dock inte ärenden, som enligt § 24 i föreningslagen skall 
nämnas i möteskallelsen. 

 
På höstmötet behandlas följande ärenden: 
1 val av ordförande och sekreterare för mötet 



2. granskning av fullmakterna och fastställande av antalet röster per fullmaktsinnehavare 
3. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 
4. godkännande av den uppgjorda föredragningslistan och arbetsordningen 
5. val av rösträknare 
6. val av två protokolljusterare 
7. verksamhetsplan för den kommande perioden 
8. fastställande av arvoden för styrelsemedlemmar och revisorer 
9. budgeten för den kommande perioden samt fastställande av medlemsavgiften 
10.val av styrelseordförande och nya styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå eller 

som avgått. 
11.val av två revisorer jämte deras suppleanter 
12.sektionerna utses 
13.övriga i kallelsen nämnda ärenden 
14.ärenden, vilka inte nämnts i möteskallelsen; dessa kan på hemställan diskuteras och avgöras, 

såframt mötets beslut är enhälligt, dock inte ärenden, som enligt § 24 i föreningslagen skall 
nämnas i möteskallelsen. 

 
§ 25 
Ett av mötena skall vara ordinarie möte. 
 


