
SUOMEN KENNELLIITTO–FINSKA KENNELKLUBBEN RY.

Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 8.5.1997. Gäller från 1.7.1997.

MINIMIFORDRINGAR FÖR ERHÅLLANDE AV SPECIALKLUBBSRÄTTIGHETER OCH

REGLEMENTE FÖR SPECIALKLUBBAR

MINIMIFORDRINGAR FÖR ERHÅLLANDE AV SPECIALKLUBBSRÄTTIGHETER

Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:s fullmäktige beviljar specialklubbsrättigheter. För

att erhålla specialklubbsrättigheter ska rasföreningen uppfylla följande minimifordringar:

1. Föreningen har verkat som rasförening åtminstone under de senaste fem åren.

2. Föreningen har med sin verksamhet visat, att den kan sköta alla de uppgifter, som förutsätts i

reglementet för specialklubbar. Huvuduppmärksamheten skall fästas vid verksamheten och därvid

speciellt vid

a) ledningen av avelsarbetet

b) befrämjandet av intresset för rasen

c) utbildnings- och upplysningsverksamheten

d) publikationsverksamheten

e) ekonomin

f) kontakten till Kennelklubben och kenneldistrikten

g) klanderfritt uppfyllande av föreningens stadgar och föreningslagen

3. Föreningens eller dess medlemsföreningars totala medlemsantal är minst 250. Här ingår inte

familjemedlemmarna.

4. Av rasen (raserna), som föreningen företräder, har under de senaste fem åren registrerats minst

400 hundar.

Till specialklubbsansökan ska alltid bifogas utlåtande av den specialklubb, till vilken ifrågavarande

förenings ras (raser) hör.

Sådan förening, vars medlems- eller hundantal underskrider fordringarna kan beviljas

specialklubbsrättigheter, såvida föreningens verksamhet har varit av mycket hög kvalitet eller om

det annars finns vägande skäl för beviljande av dessa rättigheter.

Enligt § 5 i Kennelklubbens stadgar kan fullmäktige med minst 3/4 röstmajoritet besluta, att

föreningens verksamhet som specialklubb upphör, om specialklubb inte under 3 år efter varandra



uppfyllt de fordringar, som uppställts för erhållande av specialklubbsrättigheter. Specialklubben blir

därefter rasförening (utan specialklubbsrättigheter) och de raser som den företräder överförs till en

annan specialklubb. Om föreningen inte heller uppfyller fordringarna för rasförening blir den

rasklubb.

(Obs: Med detta reglemente avskaffas inte specialklubbsrättigheter som varit gällande redan när

reglementet trädde i kraft, ifall specialklubbens medlemsantal och registreringsmängd inte

uppfyller reglementets krav vid tidpunkten för dess ikraftträdande.)



REGLEMENTE FÖR SPECIALKLUBBAR

Specialklubb är en riksomfattande medlemsförening i Finska Kennelklubben. Den leder

avelsarbetet för en eller flera hundraser och är godkänd som specialklubb av Kennelklubbens

fullmäktige.

Specialklubben leder och övervakar rasens allsidiga utveckling och befrämjar intresset för rasen i

enlighet med detta reglemente och fullmakter av Kennelklubbens fullmäktige och styrelse.

ALLMÄNNA ÅLIGGANDEN

1. Specialklubben sprider upplysning om sin ras och gör den känd samt verkar aktivt för att få av

rasen intresserade personer till medlemmar samt håller kontakt med dem och närmar dem sålunda

till varandra och fördjupar deras kännedom om kennelarbetet.

LEDNINGEN AV AVELSARBETET

2. a) Specialklubben övervakar och leder avelsarbetet inom sin ras genom att ge råd i avelsfrågor

t.ex. via ett sakkunnigt avelsråd.

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

c) Specialklubben samarbetar med Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté för att utveckla

avelsarbetet.

d) Specialklubben arrangerar och stöder avelsgranskningsverksamheten samt har aktivt samarbete

med rasens uppfödare.

e) Specialklubben publicerar antingen ensam eller tillsammans med andra specialklubbar

åtminstone en gång per år de för avelsarbetet nödvändiga basuppgifterna såsom utställnings- och

provresultat samt registrerings- och hälsouppgifter.

f) Specialklubben kartlägger rasens eller rasernas hälsotillstånd, informerar om bekämpningen av

ärftliga och andra i rasen förekommande sjukdomar samt övervakar att PEVISA-programmet

förverkligas.

REPRESENTATION

3. Specialklubben representerar sin ras och bevakar dess intressen i Kennelklubben, gör

framställningar till Kennelklubben och andra instanser om rasens utveckling och kennelarbetet i

allmänhet samt förmedlar till sina medlemmar information, anvisningar och beslut från klubbens

sida.



INHEMSKA KONTAKTER

4. a) Specialklubben sänder årligen till Kennelklubben verksamhetsberättelsen jämte bokslutet,

verksamhetsplanen och budgeten samt förteckning över funktionärer och deras adresser.

b) Specialklubben befrämjar intresset för rasen genom att utveckla och upprätthålla kontakten med

sina medlemsföreningar, underavdelningar, andra specialklubbar, kenneldistrikt, övriga

organisationer och föreningar, som tangerar kennelverksamheten samt myndigheterna.

Specialklubben och av specialklubben underställda riksomfattande rasföreningar samt

rasklubbarnas lokala medlemsföreningar som grundats med syftet att befrämja aveln i raset kan vara

medlemmar i kenneldistriktet och delta i dess verksamhet.

c) Specialklubben ger utlåtande om prisdomare och suppleanter för sina raser till de internationella

och alla raser omfattande utställningar, som anordnas i Finland.

UTLÄNDSKA KONTAKTER

5. a) Specialklubb, som representerar våra inhemska raser, ger upplysningar om dem utomlands och

upprätthåller kontakt med motsvarande utländska specialklubbar, föreningar och rasintressenter,

avger utlåtanden och rekommendationer till Kennelklubben om inhemska domare, som kallats att

fungera utomlands samt i övriga frågor, som berör rasen.

b) Specialklubb, som representerar utländsk ras, upprätthåller kontakt med rasens hemland och med

motsvarande specialklubbar i andra länder.

UTBILDNING AV DOMARE

6. Specialklubben är ansvarig för utbildningen av exteriör- och provdomare för sin ras i enlighet

med Kennelklubbens direktiv.

ÖVRIG UTBILDNINGS- OCH UTSTÄLLNINGS OCH PROVVERKSAMHET

7. Specialklubben anordnar, stöder, leder och övervakar inom sin intressesfär:

a) utbildningsverksamheten genom att ordna kurser, utge tryckalster samt sköta om rasens och

föreningens interna och externa information.

b) utställningsverksamheten ensam eller tillsammans med andra specialklubbar, rasföreningar eller

kenneldistrikt.

c) provverksamheten, tävlingar och matcher antingen ensam eller tillsammans med andra

specialklubbar, rasföreningar eller kenneldistrikt.



Anhållan om prov eller utställning ska samtidigt sändas till Kennelklubben och kenneldistriktet.

FINANSIERING

8. Specialklubben sköter själv om finansieringen av sin verksamhet.

Specialklubben erhåller ekonomiskt stöd för bl.a. sin publikationsverksamhet enligt de grunder, som

Kennelklubbens styrelse fastställt och inom ramen för den av fullmäktige godkända budgeten.


