
SUOMEN KENNELLIITTO - FINSKA KENNELKLUBBEN RY:S STADGAR 

Godkända på Kennelklubbens allmänna möte 25.11.2007. Stadgarna träder i kraft 

25.11.2007.  

 

 

Allmänna bestämmelser  

 

1 §  

Föreningens namn är Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry., i det följande 

Kennelklubben, och dess hemort är Helsingfors stad.  

 

2 § 

Kennelklubbens syftemål är att som riksorganisation främja uppfödning och användning av 

renrasiga, registrerade hundar. 

 

 Kennelklubben   

- fungerar också som central- och intresseorganisation för hunduppfödare, 

hundintresserade och hundägare 

- främjar uppfödning av fysiskt och mentalt friska, till bruksegenskaper, anatomi och 

utseende rasenliga hundar och en ökning av den allmänna kunskapen om dessa mål 

- främjar hundarnas välbefinnande och förutsättningarna för hundhållning i det finländska 

samhället, och 

- värnar om den finländska hundavelns traditioner i synnerhet när det gäller de inhemska 

raserna. 

 

3 §  

För att uppnå sitt syftemål för Kennelklubben stambok och hundregister och reglerar och 

anordnar hundutställningar, -prov och -tävlingar. Vidare idkar Kennelklubben utbildnings-, 

informations- och publikationsverksamhet bl.a. med en egen tidskrift samt annan 

motsvarande verksamhet som främjar uppnåendet av dess syftemål, som kan ta sig 

uttryck bl.a. i museiverksamhet eller upprätthållande av ett museum. För att stödja sin 

verksamhet har Kennelklubben rätt att fungera som försäkringsombud. Kennelklubben kan 

hålla identifieringsregister över djur.  

 



4 §  

Kennelklubben är medlem i Internationella förbundet för hundavel (Fédération 

Cynologique Internationale, FCI) och i Nordisk Kennel Union (NKU) och kan genom 

fullmäktiges beslut också vara medlem i någon annan organisation. 

 

5 §  

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

 

6 § 

Kennelklubbens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

 

Medlemskap  

 

7 §  

Både registrerade föreningar och enskilda personer kan vara medlemmar i Kennelklubben. 

Medlemsföreningarna är föreningsmedlemmar. Personmedlemmarna är års-, junior-, 

familje- eller hedersmedlemmar eller ständiga medlemmar. Ständiga medlemmar är 

personer som har godkänts som ständiga medlemmar innan denna stadgeändring trädde i 

kraft 25.11.2007. Medlemsföreningarna, och om de så önskar också rasföreningarna, dock 

inte i 8 § nämnda specialklubbar och grenförbund, är också medlemmar i sin hemorts 

kenneldistrikt. 

  

Personer under 18 år är juniormedlemmar. Som familjemedlem godkänns maka/make, 

sambo, part i registrerat parförhållande och barn som bor i samma hushåll med en 

årsmedlem. 

  

På förslag av styrelsen kan fullmäktige genom enhälligt beslut till hedersmedlem kalla en 

person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt har främjat Kennelklubbens syften. På förslag 

av styrelsen kan fullmäktige till hedersordförande kalla Kennelklubbens tidigare 

ordförande. Kennelklubben kan samtidigt ha endast en hedersordförande.  

 

Hedersmedlem och hedersordförande har en årsmedlems rättigheter men ingen skyldighet 

att betala medlemsavgift.                  

 



Medlemskapet för en personmedlem börjar när den första medlemsavgiften har betalats 

efter det styrelsen har godkänt medlemskapet. Det är möjligt att bli medlem under 

pågående verksamhetsår. När en person som inte hör till Kennelklubben deltar i en 

verksamhet som har anordnats av Kennelklubben eller som Kennelklubben medverkat till, 

förbinder han sig att iaktta Kennelklubbens stadgar och direktiv.  

 

8 §  

Ett kenneldistrikt är Kennelklubbens medlemsförening, som i egenskap av 

disktriktsorganisation representerar Kennelklubben i sitt område och som har en i dessa 

stadgar nämnd representation i Kennelklubbens fullmäktige. Ett kenneldistrikt är inte 

medlem i någon annan av Kennelklubbens medlemsföreningar.  

 

En specialklubb är en riksomfattande medlemsförening i Kennelklubben, som leder aveln 

av en eller flera hundraser och som har en i dessa stadgar nämnd representation i 

Kennelklubbens fullmäktige. Kennelklubbens fullmäktige godkänner en rasförening som 

specialklubb efter att ha hört den specialklubb under vilken föreningen lyder. Om 

utlåtandet är negativt, kan fullmäktige emellertid med en majoritet om minst 3/4 godkänna 

en rasförening som specialklubb. Specialklubb är inte medlem i kenneldistrikt. 

 

Om specialklubbens verksamhet under tre år i rad inte har uppfyllt de krav som ställts för 

godkännande som specialklubb, kan fullmäktige på förslag av styrelsen med en majoritet 

om minst 3/4 besluta att föreningens verksamhet som specialklubb upphör. 

Kennelklubbens styrelse kan godkänna en sådan förening som rasförening eller rasklubb.  

 

En rasförening är en sådan riksomfattande medlemsförening i Kennelklubben som främjar 

aveln av en eller flera hundraser och som är medlem i specialklubben för rasen eller 

raserna och som Kennelklubbens styrelse har godkänt som rasförening enligt de principer 

som fullmäktige har fastställt. En rasförening kan också vara medlem i hemortens 

kenneldistrikt.  

 

En rasklubb är en riksomfattande rasförädlingsförening, som representerar en eller flera 

raser och som är medlem i specialklubben för rasen eller raserna och i hemortens 

kenneldistrikt och som Kennelklubbens styrelse har godkänt som Kennelklubbens 

medlemsförening. 



 

En kennelförening är en förening som idkar och främjar lokal eller regional 

kennelverksamhet eller en förening som idkar lokal eller regional kennelverksamhet och 

jakt och som är medlem i hemortens kenneldistrikt och som Kennelklubbens styrelse har 

godkänt som medlemsförening i Kennelklubben. Också specialklubbens lokala eller 

regionala medlemsföreningar är Kennelklubbens  medlemsföreningar som hör till sin 

hemorts kenneldistrikt. 

 

Ett grenförbund är en riksomfattande förening som representerar en eller flera av 

Kennelklubben godkända prov- eller tävlingsverksamheter och som Kennelklubbens 

styrelse har godkänt som medlem. Godkännande förutsätter att prov- eller 

tävlingsverksamheterna inte har en annan riksomfattande medlemsförening som främjar 

samma verksamhet. Om grenförbundets verksamhet under tre på varandra följande år inte 

har uppfyllt de krav som ställts på grenförbund, kan styrelsen besluta att föreningens 

verksamhet som grenförbund skall upphöra, varefter grenförbundet är skyldigt att utträda. 

 

Utöver en specialklubb som representerar en enskild ras kan Kennelklubben som 

medlemsförening inte ha en rasförening eller en rasklubb som representerar samma ras. 

Till en specialklubb som representerar flera raser kan höra och som Kennelklubbens 

medlemsförening fungera endast en rasförening och/eller rasklubb som representerar 

dessa raser och som fungerar under en specialklubb. Kennelklubben kan som 

medlemsförening samtidigt ha endast ett grenförbund som representar samma 

verksamhetsgren. 

 

Om kenneldistriktens, specialklubbarnas, rasföreningarnas och grenförbundens uppgifter 

bestäms utöver vad som har nämnts i dessa stadgar i de reglementen som 

Kennelklubbens fullmäktige har godkänt. Kennelklubben styr och övervakar 

kenneldistriktens, specialklubbarnas och grenförbundens verksamhet.  

 

9 §  

Medlemmar, om vilkas godkännande annat inte har stadgats i 7 och 8 §, godkänns av 

Kennelklubbens styrelse. Till en förenings medlemsansökan skall bifogas dess stadgar, ett 

utdrag ur föreningsregistret och en förteckning över föreningens funktionärer.  

 



Medlemsförening skall årligen till Kennelklubben avge en rapport om verksamheten enligt 

styrelsens direktiv.  

 

10 §  

Medlem skall i kennelverksamheten iaktta Kennelklubbens stadgar, direktiv och 

föreskrifter. Medlemsförenings stadgar skall överensstämma med Kennelklubbens 

syftemål.  

 

11 §  

En medlem kan utträda ur Kennelklubben genom att meddela styrelsen eller styrelsens 

ordförande skriftligt om utträdande. Medlem kan också utträda genom att meddela detta 

på föreningens möte att antecknas i protokollet. Styrelsen kan anse att en medlem har 

utträtt när betalning av medlemsavgiften har försummats i två månader.  

 

12 §  

Medlem som har utträtt eller som har uteslutits ur Kennelklubben har inga rättigheter till 

Kennelklubbens tillgångar.   

 

Ledande organ, deras åligganden samt stadgeenliga möten  

 

Allmänt möte 

 

§ 13  

Kennelklubbens beslutanderätt utövas av Kennelklubbens allmänna möte och fullmäktige.  

För Kennelklubbens administration svarar styrelsen. 

 

§ 14  

Kennelklubbens ordinarie allmänna möte hålls vart tredje år i november. 

 

Styrelsen sammankallar Kennelklubbens medlemmar till allmänt möte medelst en annons, 

som publiceras minst två månader före mötet i Kennelklubbens medlemstidning. 

 

På det allmänna mötet har alla Kennelklubbens personmedlemmar som har fyllt 18 år en 

(1) röst. Dessutom får personmedlem med fullmakt representera fyra (4) andra 



personmedlemmar. Representant för medlemsförening får utöver föreningens röster med 

fullmakt representera 29 personmedlemmar, dvs. sin egen röst medräknad avge 30 

personmedlemmars röster. Personmedlem kan representera endast en medlemsförening, 

och en medlemsförening kan ha endast en representant. 

 

Kenneldistrikt och specialklubbar har en (1) röst per varje påbörjat hundratal egna 

personmedlemmar i dessa och medlemsföreningarnas egna personmedlemmar 

sammanlagt, dock högst 30 röster. 

 

Övriga medlemsföreningar har en (1) röst per påbörjat hundratal egna personmedlemmar i 

föreningen, dock högst tre (3) röster. 

 

Vid omröstning om ärendena 1, 4 och 5 på allmänt möte har varje på mötet närvarande 

röstberättigad person dock endast en röst.  

 

Medlemsförening skall senast 21 dagar före allmänt möte skriftligt informera 

Kennelklubbens kansli under kanslitid om ovan avsedda medlemsantal på det föregående 

årets sista dag och ange den representant som medlemsföreningen befullmäktigat till det 

allmänna mötet.  

 

Alla fullmakter skall senast 21 dagar före allmänt möte tillställas Kennelklubbens kansli 

under kanslitid. Rösträtt kan inte utövas på allmänt möte med stöd av senare företedda 

fullmakter.  

 

Namnen på kenneldistriktens och specialklubbarnas kandidater till fullmäktige och deras 

suppleanter skall meddelas skriftligt till styrelsen under kanslitid adresserade till 

Kennelklubbens kansli senast 21 dagar före Kennelklubbens ordinarie allmänna möte. 

 

§ 15  

På det allmänna mötet behandlas följande ärenden: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Granskning av fullmakter och konstaterande av det totala antalet röster på mötet 

3. Konstaterande av mötets laglighet 

4. Val av två protokolljusterare 



5. Val av rösträknare 

6. Val av fullmäktige för den treårsperiod som börjar i början av följande kalenderår 

7. Ändring av Kennelklubbens stadgar och upplösning av Kennelklubben enligt 35, 36, 37 

och 38 § 

8. Övriga ärenden, om vilka beslut dock inte kan fattas. 

 

16 § 

Extra allmänt möte sammankallas medelst annons, som publiceras minst två månader före 

mötet i Kennelklubbens medlemstidning i det fall att allmänt möte själv har fattat beslut om 

hållande av möte eller fullmäktige eller styrelsen anser mötet nödvändigt eller minst 1/10 

av Kennelklubbens medlemsföreningar eller 1/10 av Kennelklubbens personmedlemmar 

eller minst 1/10  av Kennelklubbens röstberättigade medlemmar skriftligt har krävt detta av 

styrelsen med angivande av mötets syfte.  

 

Fullmäktige 

 

17 § 

Det allmänna motet utser fullmäktige för tre (3) år åt gången. 

 

Fullmäktiges sammansättning bestäms enligt följande: 

Från varje kenneldistrikt utses till fullmäktige två (2) ledamöter och från varje specialklubb 

en (1) ledamot bland de kandidater som dessa har föreslagit. Vidare utser det allmänna 

mötet tolv ledamöter till fullmäktige. 

 

Medlemmarna har på det allmänna mötet rätt att föreslå kandidater till valet av fullmäktiges 

tolv ledamöter, som det allmänna mötet utser utöver de ledamöter som mötet har valt från 

kenneldistrikten och specialklubbarna. 

 

För varje fullmäktigeledamot utses en personlig suppleant enligt samma förfarande som 

de ordinarie fullmäktigeledamöterna. 

 

En och samma person kan i fullmäktige representera endast ett kenneldistrikt eller en 

specialklubb. Fullmäktigeledamot kan inte vara personlig suppleant för en annan 

fullmäktigeledamot, och en och samma person kan inte heller vara personlig suppleant för 



flera fullmäktigeledamöter. En person som har föreslagits till representant för kenneldistrikt 

eller specialklubb kan inte kandidera i det i 2 momentet nämnda valet av tolv ledamöter. 

 

Fullmäktigeledamöter och deras suppleanter skall vara personmedlemmar i 

Kennelklubben. 

 

18 § 

Fullmäktige utser på sitt möte, som hålls omedelbart efter det allmänna mötet, bland sig 

ordförande och vice ordförande för fullmäktige för tre år. 

 

19 § 

Fullmäktige utser ordförande för styrelsen för två (2) år åt gången samt nio (9) ledamöter 

för tre år åt gången på så sätt att tre (3) ledamöter årligen är i tur att avgå. 

 

Ordförande och vice ordförande för fullmäktige kan inte vara Kennelklubbens 

styrelseledamöter. 

 

En och samma person kan vara styrelseledamot högst tre (3) på varandra följande 

treårsperioder åt gången. 

 

Fullmäktige utser på sitt höstmöte styrelsens ordförande och de nya ledamöterna i stället 

för dem som är i tur att avgå. Om en styrelseladamot mitt under sin mandatperiod avgår, 

utesluts eller är förhindrad att sköta sina åligganden, utser fullmäktige på sitt följande möte 

i hans ställe en ny ledamot för den återstående mandatperioden. 

 

Styrelsen utser bland sig en vice ordförande för ett år åt gången. 

 

20 § 

Fullmäktige är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

21 § 

Den beslutanderätt hos Kennelklubbens medlemmar, som i stadgarna inte har fastställts 

tillhöra det allmänna mötet, utövas av fullmäktige. 

 



Till fullmäktiges åligganden hör utöver dem som har fastställts på andra ställen i stadgarna 

att  

1. övervaka styrelsens verksamhet  

2. behandla styrelsens förslag angående Kennelklubbens verksamhet  

3. behandla ärenden som Kennelklubbens fullmäktigeledamöter eller medlemsföreningar 

lämnat till styrelsen två (2) månader före fullmäktigemöte för behandling i fullmäktige 

4. besluta om kenneldistriktens antal och omfattning samt godkänna reglementen för 

kenneldistrikt, specialklubbar och grenförbund 

5. godkänna bestämmelser som gäller verksamheten samt i dem gjorda ändringar 

6. besluta om förvärv och försäljning av Kennelklubbens fasta egendom och aktier som 

berättigar till besittning av lokaler.  

 

22 §  

Fullmäktige fastställer storleken av medlems- och anslutningsavgifterna för medlemmar i 

de olika medlemskategorierna. Personmedlem som under 40 år oavbrutet har varit 

medlem är befriad från medlemsavgift. 

 

23 § 

Fullmäktige sammanträder årligen till två ordinarie möten, vår- och höstmöte. Fullmäktige 

samlas omedelbart efter ordinarie allmänt möte till konstituerande möte. Vårmötet hålls i 

maj och höstmötet i november.  

 

24 § 

Styrelsen sammankallar fullmäktige till stadgeenliga och extra möten minst 21 dagar före 

mötet per brev eller e-post till den av ledamoten angivna adressen med angivande av de 

ärenden som skall behandlas. Meddelande om fullmäktiges stadgeenliga möte publiceras i 

Kennelklubbens medlemstidning minst en månad före mötet.  

 

Extra fullmäktigemöte sammankallas på samma sätt som fullmäktiges ordinarie möte, när 

fullmäktige själv har fattat beslut om ett möte eller styrelsen anser det nödvändigt eller när 

minst 1/3 av fullmäktigeledamöterna skriftligt har begärt detta av styrelsen med angivande 

av det ärende som skall behandlas. 

 

 



25 § 

På vårmötet behandlas följande ärenden:  

1. Mötets laglighet, antalet närvarande medlemmar, mötets röstetal och beslutförhet  

2. Val av två protokolljusterare  

3. Val av minst tre rösträknare 

4. Föregående års verksamhetsberättelse och bokslut, revisorernas berättelse och 

fastställande av bokslut  

5. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga för den gångna 

verksamhets- och räkenskapsperioden 

6. Fastställande av följande års medlems- och anslutningsavgifter för medlemmar i de 

olika medlemskategorierna  

7. Vid behov komplettering av styrelsen enligt 19 § 4 moment 

8. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden  

9. Ärenden som inte har nämnts i möteskallelsen. Dessa kan, om mötet så önskar, 

diskuteras och tas upp för avgörande om mötet är enigt, dock inte ärenden som enligt  24 

§ i föreningslagen skall anges i möteskallelsen.  

 

26 § 

På höstmötet behandlas:  

1. Mötets laglighet, antalet närvarande medlemmar, mötets röstetal och beslutförhet  

2. Val av två protokolljusterare  

3. Val av minst tre rösträknare 

4. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för följande år  

5. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter  

6. Val av styrelseordförande vartannat år enligt stadgarna 

7. Val av styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå  

8. Val av disciplinnämndens ordförande och medlemmar för tre (3) år åt gången  

9. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden  

10. Ärenden som inte har angivits i möteskallelsen. Dessa kan, om mötet så önskar, 

diskuteras och tas upp för avgörande om mötet är enigt, dock inte ärenden som enligt 24 § 

i föreningslagen skall anges i möteskallelsen.  

 

 

 



Styrelse 

 

27 §  

Styrelsen skall i enlighet med gällande lag, dessa stadgar och de allmänna mötenas och 

fullmäktiges beslut och direktiv  

1. leda Kennelklubbens verksamhet, sköta dess ekonomi och förvalta dess egendom, 

biträdd av kansliet som leds av verksamhetsledaren  

2. representera Kennelklubben och föra dess talan inför ämbetsverk och domstolar  

3. anställa och avskeda verksamhetsledare och på verksamhetsledarens förslag anställa  

och avskeda förvaltningschef och övriga funktionärer på avdelningschefsnivå 

4. godkänna kansliorganisationen 

5. godkänna verksamheten gällande direktiv och föreskrifter av lägre status än de i 21 § 2 

momentet, punkt 5 nämnda bestämmelserna samt ändringar av dessa 

6. uppgöra och på fullmäktiges vårmöte framlägga föregående års verksamhetsberättelse 

och bokslut och framlägga revisionsberättelsen  

7. uppgöra och på fullmäktiges höstmöte framlägga följande års verksamhetsplan och 

budget;  

8. bereda och förelägga fullmäktige övriga på dem ankommande ärenden  

9. ombesörja verkställandet av fullmäktiges beslut 

10. godkänna nya medlemmar och konstatera utträde av medlemmar enligt 11 § 

11. besluta om ärenden som skall hänvisas till disciplinnämnden. 

 

Styrelsen kan till sitt bistånd tillsätta kommittéer och arbetsgrupper som förbereder eller 

sköter ärenden som styrelsen ger dem i uppdrag. 

 

28 § 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne eller dennes 

jäv på viceordförandens kallelse, som skickas per brev eller e-post till den adress som 

ledamoten har angivit, i mån av möjlighet senast tio dygn före mötet. Styrelsen skall 

omedelbart sammankallas till möte, om minst sex (6) styrelseledamöter skriftligt yrkar på 

detta med angivande av mötets syfte.  

 

Styrelsen är beslutför, när minst sex (6) styrelseledamöter, av vilken en skall vara 

ordförande eller vice ordförande, är närvarande. 



 

Styrelseledamot skall vara Kennelklubbens personmedlem. 

 

Verksamhetsledare 

 

§ 29 

Till verksamhetsledarens uppgifter hör att 

1. leda Kennelklubbens kansli 

2. vid behov framlägga förslag gällande Kennelklubbens kansliorganisation 

3. planera och utveckla Kennelklubbens kansli och ekonomi 

4. förelägga styrelsen förslag till anställning och avskedande av förvaltningschef och 

funktionärer på avdelningschefsnivå 

5. anställa och avskeda andra funktionärer vid Kennelklubben 

6. se till att Kennelklubbens funktionärer sköter på dem ankommande uppgifter 

7. förbereda föredragningslistor till styrelsens möten och fungera som föredragande på 

styrelsens möten 

8. se till att styrelsens beslut verkställs. 

 

30 § 

Kennelklubbens namn  tecknas av antingen styrelsens ordförande eller vice ordförande 

tillsammans med verksamhetsledaren eller förvaltningschefen. 

 

Avgörande av ärenden på möten  

 

31 §  

I alla ärenden, om vilka föreningslagen eller dessa stadgar inte bestämmer annat, iakttas 

på allmänt möte, i fullmäktige och i styrelsen följande förfarande: I sakfrågor blir den åsikt 

mötets beslut som har understötts av över hälften av de givna rösterna. Vid val blir de som 

fått de flesta rösterna valda (relativ majoritet). Om endast en person skall väljas, skall den 

som väljs få över hälften av de givna rösterna för att bli vald.  

 

Faller rösterna lika, avgör i sakfrågor den av ordföranden understödda åsikten och vid val 

lotten.  

  



Disciplinärt förfarande  

 

32 §  

Disciplinnämnden behandlar de disciplinära frågor som styrelsen har hänvisat till 

nämnden. 

 

För behandling av disciplinära frågor som nämns i 33 § i dessa stadgar och i andra direktiv 

och föreskrifter som Kennelklubben har godkänt utser fullmäktige för tre (3) år åt gången 

en disciplinnämnd, som består av en ordförande och sex (6) medlemmar. Ordföranden 

och en medlem skall vara jurister. Alla medlemmar skall vara medlemmar av 

Kennelklubben och insatta i kennelverksamhet. Vid förfall för ordföranden utser nämnden 

bland sig en ordförande. Nämnden är beslutför, om en av minst fem närvarande 

medlemmar är jurist. 

 

33 § 

Disciplinära ärenden tas upp i disciplinnämnden på styrelsens anmälan. Av anmälan skall 

framgå händelseförlopp, tid och plats samt de omständigheter under vilka styrelsen anser 

att medlem, medlemsförening eller en person som inte hör till Kennelklubben har handlat i 

strid med bestämmelserna i 34 §. Styrelsen har rätt att inte hänföra ärendet till 

disciplinnämnden, om den anser att inga skäl föreligger för egentligt disciplinärt förfarande. 

Styrelsen kan emellertid utan att anmäla ärendet till disciplinnämnden uppmana till 

uppmärksamhet framdeles. 

 

Styrelsen kan, när den anmäler ärendet till disciplinnämnden, tillfälligt ålägga medlem eller 

person som inte hör till Kennelklubben en tilläggspåföljd enligt 34 § 3 momentet. Påföljden 

gäller tills ärendet avgörs slutgiltigt i disciplinnämnden. 

 

34 § 

Om en personmedlem eller en medlemsförening i sin kennel- eller hobbyverksamhet eller 

annan verksamhet som ansluter sig till hundar handlar i strid med lag eller Kennelklubbens 

syftemål eller i strid med Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:s 

antidopingreglemente eller upprepade gånger handlar i strid med Kennelklubbens stadgar, 

direktiv eller föreskrifter eller disciplinnämndens beslut, kan medlem eller medlemsförening 



uteslutas för en viss tid eller för alltid. Vid förmildrande omständigheter kan en varning ges. 

Uteslutning och varning kan kompletteras med en eller flera tilläggspåföljder. 

 

Även person som inte hör till Kennelklubben kan förbjudas för en viss tid eller slutgiltigt att 

delta i utställningar eller prov som Kennelklubben har anordnat eller godkänt eller att 

registrera valpar som personen har fött upp att införas i Kennelklubbens register. 

   

Tilläggspåföljderna är:  

- förbud att delta i utställningar som utställare eller förevisare och i prov som hundägare 

eller förare,  

- förbud att fungera som domare eller i andra uppgifter som Kennelklubben har godkänt,  

- förbud att registrera uppfödda valpar i Kennelklubbens register,  

- annan i Kennelklubbens stadgar, direktiv eller föreskrifter nämnd påföljd.  

 

Påföljd kan gälla för viss tid eller för alltid.  

 

Om en medlem annars handlar i strid med Kennelklubbens stadgar eller direktiv eller god 

kennelsed, kan medlemmen ges en anmärkning, och medlemmen kan åläggas en 

tilläggspåföljd enligt gärningen.  

 

Beslut angående disciplinär påföljd kan publiceras i tidskriften Koiramme – Våra hundar. 

Styrelsen fattar beslut om publicering. 

 

Ändring av stadgar och upplösning av Kennelklubben  

 

35 §  

Ändring av dessa stadgar förutsätter beslut av Kennelklubbens allmänna möte som har 

fattats med en röstmajoritet om minst 2/3, om annat inte följer av tvingande lagstiftning. 

Ändringsförslag skall publiceras i Kennelklubbens medlemstidning minst två månader före 

allmänt möte.   

 

36 §  

Beslut om upplösning av Kennelklubben skall fattas vid två på varandra följande allmänna 

möten som hålls med minst fyra månaders mellanrum och av vilka det ena är ett ordinarie 



allmänt möte. Beslut om upplösning skall vid vartdera mötet fattas med en röstmajoritet 

om minst 3/4.  

 

37 §  

Om Kennelklubben upplöses, tillfaller dess återstående tillgångar enligt det beslut som 

fattades vid dess sista allmänna möte någon allmännyttig registrerad förening, en annan 

sammanslutning med rättsförmåga eller en stiftelse som arbetar för att främja 

kennelverksamheten. 

 

38 § 

Före stadgeändringen uppnådda medlemsrättigheter kvarstår. 

  


