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MINIMIFORDRINGAR FÖR GODKÄNNANDE SOM RASFÖRENING

Finska Kennelklubbens styrelse beviljar rasföreningsrättigheter.

För att erhålla rättigheter som rasförening ska en specialklubbs underförening uppfylla följande
minimifordringar:

1. Föreningen har under de senaste fem åren verkat som underförening för rasen inom
specialklubben.

2. Föreningen har med sin verksamhet bevisat att den kan sköta alla de uppgifter som fastställs i
reglementet för rasföreningar.

3. Föreningen har klanderfritt uppfyllt alla bestämmelser i föreningslagen och i föreningens stadgar.
Till anhållan om rasföreningsrättigheter ska alltid bifogas utlåtande av den specialklubb, till vilken
ifrågavarande ras hör.

Klubbens styrelse kan, om mycket vägande skäl förefinnes, bevilja rasföreningsrättigheter trots
specialklubbens negativa utlåtande.

REGLEMENTE FÖR RASFÖRENINGAR

En rasförening är en hela landet omfattande förening som främjar avel av och intresset för en eller
flera hundraser, och som är medlemsförening i Kennelklubben och i specialklubben för rasen eller
raserna i fråga. Kennelklubbens styrelse har, med respektive specialklubbs förordande, beviljat
föreningen status som rasförening. En rasförening kan vara medlem i det kenneldistrikt som verkar
på föreningens hemort.

Rasföreningen leder under specialklubbens övervakning aveln och rasens allsidiga utveckling inom
ramen för sina stadgar, detta reglemente och de fullmakter Kenneklubbens styrelse utfärdar.

ALLMÄNNA ÅLIGGANDEN

1. Rasföreningen sprider upplysning och information om sin ras eller raser samt verkar aktivt för att
få av rasen intresserade personer till medlemmar i rasföreningen och med i den organiserade
kennelverksamheten, och fördjupar sålunda deras kunskaper om rasen och kennelarbetet.

LEDNINGEN AV AVELSARBETET

2. a) Rasföreningen leder avelsarbetet för sin ras under specialklubbens övervakning genom att
bedriva avelsrådgivning t.ex. via ett sakkunnigt avelsråd.

b) Rasföreningen ger vid behov sakkunnig hjälp vid export och import av hundar som tillhör rasen.

c) Rasföreningen samarbetar med specialklubbens och Kennelklubbens avelsvetenskapliga
kommitté för att utveckla avelsarbetet.



d) Rasföreningen arrangerar, med stöd av specialklubben, avelsgranskningsverksamhet för sin ras
eller raser samt har ett nära samarbete med rasens uppfödare.

e) Rasföreningen publicerar antingen ensam eller tillsammans med specialklubben minst en gång
per år de för rasens avelsarbete viktiga basuppgifter, såsom utställnings- och provresultat samt
registrerings- och hälsouppgifter.

f) Rasföreningen kartlägger tillsammans med specialklubben rasens hälsotillstånd och ger ut
upplysningar om bekämpningen av ärftliga och andra sjukdomar som förekommer i rasen, och
följer med hur målsättningarna i PEVISA-programmet förverkligas.

REPRESENTATION

3. Rasföreningen representerar och bevakar rasens intressen i specialklubben och i Kennelklubben,
samt för framställningar via specialklubben till Kennelklubben angående förkovrandet av den egna
rasen i synnerhet och om kennelverksamheten i allmänhet, samt förmedlar specialklubbens och
Kennelklubbens meddelanden, direktiv och beslut till sina medlemmar.

INHEMSKA KONTAKTER

4. a) Rasföreningen står i kontakt med Kennelklubben

- genom att årligen sända Kennelklubben en verksamhetsrapport samt verksamhetsberättelse jämte
bokslut, verksamhetsplanen, budgeten samt en förteckning över funktionärerna och deras adresser.

b) För att förkovra sin ras och skapa ett gott samarbete upprätthåller rasföreningen kontakt med sina
medlemsföreningar, underavdelningar, andra rasklubbar, kenneldistrikt, övriga föreningar och
organisationer som tangerar kennelverksamheten samt myndigheterna.

c) Rasföreningen följer i samarbete med specialklubben med exteriör- och provbedömningen och
ger vid behov förslag till domare.

UTLÄNDSKA KONTAKTER

5. a) Rasförening, som representerar våra inhemska raser, ger upplysningar om dem utomlands och
upprätthåller kontakt med motsvarande utländska föreningar och rasintressenter.

b) Rasförening, som representerar utländsk ras, upprätthåller kontakt med rasens hemland och
motsvarande specialklubbar och föreningar i andra länder.

UTBILDNING AV DOMARE

6. Rasföreningen hjälper specialklubben och sköter enligt givna fullmakter om utbildningen av
exteriör- och provdomare enligt Kennelklubbens direktiv för utbildning och auktorisering av
domare. Huvudansvaret för domarutbildningen bärs dock av respektive specialklubb.

ÖVRIG UTBILDNINGS-, UTSTÄLLNINGS- OCH PROVVERKSAMHET

7. Rasföreningen ska inom sin intressesfär anordna, stöda, leda och övervaka:



a) utbildningen, genom att anordna kurser och konferenser, idka publikationsverksamhet samt ha
hand om den interna och externa informationen för rasens och föreningens del.

b) utställningsverksamheten, antingen på egen hand eller i samråd med andra specialklubbar,
rasföreningar, kennelföreningar eller kenneldistrikt.

c) provverksamheten, tävlingar och matcher, antingen på egen hand eller i samråd med andra
specialklubbar, rasföreningar, kennelföreningar eller kenneldistrikt.

När anhållan om prov görs hos Kennelklubben ska anmälan samtidigt göras till respektive
kenneldistrikt och specialklubb.

FINANSIERING

8. Rasföreningen ska på egen hand sköta finansieringen av sin verksamhet.

För publikationsverksamhet mm. erhåller rasföreningen i efterskott ekonomiskt stöd enligt grunder
som fastställs av Kennelklubbens styrelse och inom ramen för den av fullmäktige godkända
budgeten.


