SUOMEN KENNELLIITTO RY – FINSKA KENNELKLUBBEN RF:S
STADGAR
Godkända på Kennelklubbens allmänna möte 24.11.2019.
Stadgarna träder i kraft 1.1.2020.

1 § Hemort och officiella språk
Föreningens namn är på finska Suomen Kennelliitto ry och på svenska Finska Kennelklubben rf (senare
Kennelklubben). Av föreningens namn kan inofficiellt användas den engelska formen The Finnish Kennel
Club. Kennelklubbens hemort är Helsingfors.
De officiella språken är finska och svenska. Mötes- och protokollspråket är finska.

2 § Syfte
Kennelklubbens syfte som en rikstäckande expertorganisation inom hundbranschen är att skapa goda
förutsättningar för hundars välbefinnande och hundhållning i det finska samhället, så att hunden utgör en
naturlig del av det finska levnadssättet.
Kennelklubben främjar ansvarsfullt ägande samt ansvarsfull uppfödning och användning av registrerade
hundar. Målet är en frisk hund som har en god mentalitet och som till sina bruksegenskaper och till sin
byggnad samt exteriör är välmående och typisk för sin ras.
Kennelklubben värnar om den finländska hundavelns traditioner i synnerhet när det gäller de inhemska
raserna.
Kennelklubben är en expert- och intresseorganisation för hundägare, hundintresserade och
hunduppfödare.
Kennelklubben påverkar och är sakkunnig i den internationella hundverksamheten.

3 § Förverkligande av syftet
Kennelklubben följer upp utvecklingen av hundhållning i samhället, håller kontakt med myndigheter,
påverkar lagstiftningen samt den allmänna opinionen i syfte att främja hundens och hundintressenternas
intressen i samhället.
Kennelklubben driver och främjar forskningsarbete till förmån för hundens hälsa, välbefinnande, avel,
beteende, uppfödning, utbildning samt övrig hundsport.
Kennelklubben idkar utbildnings-, informations- och publikationsverksamhet samt arrangerar
hundevenemang och -verksamhet.
Kennelklubben administrerar sina utställningar, prov, tävlingar samt övriga evenemang som den har
beviljat till sina medlemsföreningar genom regler och direktiv den har utarbetat. Kennelklubben utser och
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utbildar förtroendevalda till nämnda evenemang. Det finns särskilda direktiv om valet av och utbildningen
för dessa.
Kennelklubben kan i ringa omfattning driva närings- och förvärvsverksamhet som anknyter till
förverkligande eller främjande av dess syfte.
Kennelklubben samarbetar med internationella gemenskap.
För att uppnå sitt syftemål för Kennelklubben ett hundregister och en förteckning över raser den har
godkänt. Hundregistret och de stamböcker hundregistret grundar sig på är Kennelklubbens egendom.
Kennelklubben administrerar nödvändiga djur- och personregister. Kennelklubben kan hålla
identifieringsregister över djur.

4 § Verksamhets- och räkenskapsperiod
Kennelklubbens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Mandatperioderna för Kennelklubbens organ inleds vid ingången av kalenderåret.

5 § Kennelklubbens egna medlemskap
Kennelklubben kan vara medlem i internationella hundorganisationer och vara medlem eller delägare i
övriga sammanslutningar.

6 § Medlemskap i Kennelklubben
Kennelklubbens medlemmar är antingen registrerade föreningsmedlemmar eller personmedlemmar.
Kennelklubbens styrelse godkänner medlemmar i de fall där detta inte i dessa stadgar har ålagts
fullmäktige.
Det är möjligt att bli medlem under pågående verksamhetsår.
Medlemskap i Kennelklubben kvarstår även om Kennelklubbens stadgar ändrades så att medlemmen inte
längre fyller förutsättningarna i de nya stadgarna för att bli antagen som medlem.

7 § Personmedlemmar
Personmedlemmarna är års-, ungdoms-, familje-, heders- eller ständiga medlemmar.
Som ungdomsmedlem kan godkännas en person som är under 18 år.
Som familjemedlem kan godkännas maka/make som bor i samma hushåll med en års-, heders- eller ständig
medlem eller någonderas 18 år fyllda barn.
Ständiga medlemmar är personer som har godkänts som ständiga medlemmar före stadgeändringen
25.11.2007. Nya ständiga medlemmar godkänns inte.
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Fullmäktige kan, på förslag av styrelsen och med en röstmajoritet om minst ¾, kalla en person som på ett
särskilt förtjänstfullt sätt har främjat förverkligandet av Kennelklubbens syften till hedersmedlem eller
Kennelklubbens tidigare styrelseordförande till hedersordförande. Kennelklubben kan samtidigt ha endast
en hedersordförande.

8 § Föreningsmedlemmar
Föreningsmedlemmar är kenneldistrikt, grenförbund, specialklubbar, rasföreningar, rasklubbar och
fritidsföreningar som idkar hundverksamhet.
Kennelklubben styr och övervakar kenneldistriktens, grenförbundens, specialklubbarnas och
rasföreningarnas verksamhet.
Kenneldistrikt
Ett kenneldistrikt är en distriktsorganisation som fullmäktige har godkänt som medlem. Kennelklubbens
riksomfattande verksamhet styrs via kenneldistrikt i syfte att göra den regionala kennelverksamheten känd
och att utvidga omfattningen av hundsport. Kenneldistriktens verksamhet definieras närmare i reglementet
för kenneldistrikt, som godkänts av fullmäktige och som bör iakttas av kenneldistrikt.
Ett kenneldistrikt representerar Kennelklubben inom sitt område.
Kennelklubbens fullmäktige beslutar om medlemskap, antal och omfattning av kenneldistrikt, som är
Kennelklubbens distriktsorganisationer.
Ett kenneldistrikt är inte medlem i någon annan av Kennelklubbens medlemsföreningar.
Medlemskapet av ett kenneldistrikt upphör på beslut av fullmäktige om dess verksamhet upphör eller är i
strid med Kennelklubbens syfte (2 §). Medlemskapet upphör den dag fullmäktige tar beslutet.
Grenförbund
Ett grenförbund är en riksomfattande förening som representerar en eller flera hundsporter och som
fullmäktige har godkänt som medlem. Grenförbundets verksamhet definieras närmare i reglementet för
grenförbund, som godkänts av fullmäktige och som bör iakttas av grenförbund.
Grenförbundsmedlemskap förutsätter att medlemmen har grenförbundsrättigheter, som beviljas av
Kennelklubbens fullmäktige.
Kennelklubbens fullmäktige kan återkalla grenförbundsrättigheterna, om grenförbundet under tre på
varandra följande år inte har uppfyllt de krav som ställs för verksamheten i reglementet för grenförbund.
Återkallande av grenförbundsrättigheter leder också till att grenförbundets medlemskap upphör den dag
fullmäktige tar beslutet.
Till Kennelklubben kan höra endast en riksomfattande medlemsförening som representerar samma proveller tävlingsverksamhet.
Ett grenförbund är inte medlem i ett kenneldistrikt eller en specialklubb.
Specialklubb(sstatus)
En specialklubb är en riksomfattande förening, som leder aveln av en eller flera hundraser och som är
medlem i Kennelklubben.
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En rasförening kan ansöka om specialklubbsrättigheter hos fullmäktige för att få specialklubbsstatus.
Specialklubbens rättigheter och skyldigheter definieras närmare i reglementet för specialklubbar, som
godkänts av fullmäktige.
Kennelklubbens fullmäktige kan återkalla specialklubbsrättigheterna med en röstmajoritet om ¾, om
specialklubben under tre på varandra följande år inte har uppfyllt de krav som ställs för verksamheten i
reglementet för specialklubbar. Specialklubbsrättigheterna upphör den dag fullmäktige tar beslutet.
En specialklubb kan inte vara medlem i ett kenneldistrikt.
Till Kennelklubben kan höra endast en riksomfattande specialklubb som representerar samma ras.
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 per ras samtidigt höra endast en rasförening eller
rasklubb, som är medlemsförening i Kennelklubben.
Rasförening(sstatus)
En rasförening är en riksomfattande rasavelsförening, som representerar en eller flera raser och som är
medlem i specialklubben för sin ras eller sina raser och också medlem i Kennelklubben.
En rasklubb kan ansöka om rasföreningsstatus hos styrelsen.
Kennelklubbens styrelse beviljar och återkallar rasföreningsrättigheter i enlighet med reglementet för
rasföreningar, som fastställts av fullmäktige.
Utöver en rasförening som representerar en enskild ras kan Kennelklubben som medlemsförening inte ha
en annan rasförening eller en rasklubb som representerar samma ras.
Till en rasförening som representerar flera raser kan per ras samtidigt höra endast en rasklubb, som är
medlemsförening i Kennelklubben.
En rasförening är medlem i kenneldistriktet för sin hemort.
Rasklubb
En rasklubb är en riksomfattande rasavelsförening, som representerar en eller flera raser och som är
medlemsförening i Kennelklubben. En rasklubb kan ansöka om rasföreningsstatus i enlighet med
reglementet för rasföreningar.
En rasklubb är medlem i specialklubben för sin ras eller sina raser samt medlem i kenneldistriktet för sin
hemort.
Fritidsförening
Som Kennelklubbens medlem kan godkännas en fritidsförening, som idkar hundverksamhet lokalt eller
regionalt.
En fritidsförening är medlem i kenneldistriktet för sin hemort.
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9 § Personmedlemskapets början
Personmedlemskap ansöks om genom att betala årsmedlemsavgiften, som bekräftats av fullmäktige.
Personmedlemmar antas av Kennelklubbens styrelse. Datumet för personmedlemskapets början är
betalningsdatumet för den första betalda medlemsavgiften.
Hedersmedlemmar och hedersordförande antas av Kennelklubbens fullmäktige. Hedersmedlemskap och
hedersordförandeskap börjar från beslutsdatumet.

10 § Föreningsmedlemskapets början
Föreningsmedlemskap ansöks om skriftligt. Till ansökan bör bifogas de dokument som krävs i direktivet som
godkänts av Kennelklubbens styrelse.
Föreningsmedlemskapet börjar från den dag Kennelklubbens styrelse godkänner medlemskapet.
Rasföreningsrättigheterna börjar från det datum då Kennelklubbens styrelse godkänner rasklubben som
rasförening.
Fullmäktige kan på ansökan bevilja Kennelklubbens medlemsförening grenförbunds- eller
specialklubbsrättigheter i enlighet med dessa stadgar, de reglementen som Kennelklubbens fullmäktige
godkänt för grenförbund och specialklubbar samt de direktiv som utfärdats av Kennelklubbens styrelse.
När rasföreningen ansöker om att bli specialklubb, behövs ett utlåtande av den specialklubb vars medlem
föreningen är. Om specialklubbens utlåtande är negativt, kan Kennelklubbens fullmäktige med en majoritet
om minst 3/4 ge rasföreningen specialklubbsrättigheter.
Kenneldistrikts-, grenförbunds- och specialklubbsrättigheter börjar från den tidpunkt som beslutats av
fullmäktige.

11 § Medlemsrättigheter och -skyldigheter
Person- och föreningsmedlemmar har rösträtt på Kennelklubbens allmänna möte enligt vad som fastställs i
dessa stadgar.
Medlemmar bör betala en av fullmäktige fastställd årsmedlemsavgift.

Personer som har oavbrutet varit medlemmar i 40 års tid är befriade från att betala
medlemsavgift.
Ständiga och hedersmedlemmar samt hedersordförande är inte skyldiga att betala medlemsavgift.
Kennelklubbens fullmäktige fastställer årliga medlemsavgifter och avgiftsklasser, som bestäms enligt
medlemskategorier nämnda i 7 § och 8 §.
Medlemmar ska iaktta Kennelklubbens stadgar, direktiv samt föreskrifter.
Medlemsföreningars stadgar ska överensstämma med Kennelklubbens stadgar och syftemål.
En icke-medlem som deltar i Kennelklubbens verksamhet förbinder sig att iaktta Kennelklubbens stadgar
och direktiv.
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12 § Utträdande och uteslutning
En medlem kan utträda ur Kennelklubben genom att meddela styrelsen eller styrelsens ordförande skriftligt
om utträdande samt genom att meddela detta på föreningens möte att antecknas i protokollet.
Medlemskapet av en medlem som utträder upphör den dag anmälan om utträde tas emot.
Om den i 16 § nämnda etiska nämnden behandlar en anmälan som gjorts på en medlem, fortsätter
medlemskapet att gälla fram till den dag nämnden tar ett beslut, dock högst i ett år räknat från det datum
anmälan om utträde har tagits emot.
Styrelsen kan konstatera att en medlem har utträtt, ifall medlemsavgiften har varit obetald i över två
månaders tid från dess förfallodag.
Om uteslutning av medlem föreskrivs i punkten ”Etisk nämnd”. En medlem som utträder, konstaterats ha
utträtt eller som har uteslutits har inga rättigheter till föreningens tillgångar.

13 § Allmänt möte
Kennelklubbens ordinarie allmänna möte hålls vart tredje år i november.
Kennelklubbens styrelse kallar till allmänt möte minst två (2) månader före mötet.
Möteskallelsen publiceras i Kennelklubbens medlemstidning och / eller på Kennelklubbens webbplats.
Allmänna mötets åligganden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstatera att anmälningen vid mötesplatsen har slutat och mötets laglighet
Välja ordförande och sekreterare för mötet
Granska fullmakterna och konstatera det totala antalet röster
Välja minst två (2) protokolljusterare
Välja minst tre (3) rösträknare
Välja fullmäktigeledamöter och suppleanter
Besluta om ändring av Kennelklubbens registrerade stadgar och upplösning av Kennelklubben
enligt vad som förutsätts i stadgarna
8. Behandla övriga ärenden, om vilka beslut dock inte kan fattas.

Rösträtt på allmänt möte
1. Alla Kennelklubbens personmedlemmar som har fyllt 18 år har en (1) röst och kan med fullmakt
representera fyra (4) andra personmedlemmar.
2. En representant för medlemsförening får utöver föreningens röster med fullmakt representera
tjugonio (29) personmedlemmar, dvs. sin egen röst medräknad avge 30 personmedlemmars röster.
3. Personmedlem kan representera endast en medlemsförening, och en medlemsförening kan ha
endast en representant.
4. Kenneldistrikt, specialklubbar och grenförbund har en (1) röst per varje påbörjat hundratal egna
personmedlemmar i dessa och medlemsföreningarnas egna personmedlemmar sammanlagt; dock
högst 30 röster.
5. Övrig än i punkt 4 nämnd medlemsförening har en (1) röst per påbörjat hundratal
personmedlemmar i dess egna medlemsföreningar; dock högst tre (3) röster.
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6. Vid omröstning om ärendena i punkt 2, 4 och 5 under allmänna mötets åligganden har varje på
mötet närvarande röstberättigad naturlig person och person som representerar en förening dock
endast en (1) röst.
Representanter som befullmäktigats till allmänt möte och fullmäktigekandidater
Medlemsförening ska skriftligt informera Kennelklubbens styrelse om sitt medlemsantal föregående årets
sista dag för uträkning av det totala antalet röster i punkt ”Rösträtt på allmänt möte” och ange
representanten som medlemsföreningen befullmäktigat till det allmänna mötet. Anmälan ska vara
Kennelklubbens kansli till handa tjugoåtta (28) dagar före allmänt möte, senast klockan 15.
Fullmakter som används vid allmänt möte ska tillställas Kennelklubbens kansli tjugoåtta (28) dagar före
allmänt möte, senast klockan 15.
Namnen på kenneldistriktens, specialklubbarnas och grenförbundens kandidater till fullmäktige och deras
suppleanter ska meddelas skriftligt till Kennelklubbens styrelse. Anmälan ska vara Kennelklubbens kansli till
handa 28 dagar före Kennelklubbens allmänna möte, senast kl. 15.
Extra allmänt möte
Extra allmänt möte sammankallas när allmänt möte själv, fullmäktige eller styrelsen har så beslutat eller när
minst 1/10 av Kennelklubbens medlemsföreningar eller 1/10 av Kennelklubbens personmedlemmar eller
1/10 av Kennelklubbens röstberättigade medlemmar skriftligt kräver detta av styrelsen, med angivande av
mötets syfte.
Extra allmänt möte sammankallas minst två (2) månader före mötet. Möteskallelsen publiceras i
Kennelklubbens medlemstidning och / eller på Kennelklubbens webbplats.

14 § Fullmäktige
Valbarhet och behörighet av ledamot och suppleant i fullmäktige
Kennelklubbens personmedlem, som fyllt 18 år, har rätt att kandidera till ombud eller suppleant.
Ombud och suppleanter ska vara personmedlemmar i Kennelklubben.
Underlåtenhet att betala medlemsavgift eller en påföljd som ålagts av etiska nämnden leder till förlust av
behörighet.
Inval och mandatperiod
Kennelklubbens allmänna möte utser ledamöter till fullmäktige (ombud) och deras personliga suppleanter
för tre (3) kalenderår åt gången.
Det allmänna mötet kan avsätta en ledamot eller suppleant i fullmäktige. Mandatperioden för en
fullmäktigeledamot eller en suppleant upphör mitt under perioden, om styrelsen anser att personen har
förlorat sin behörighet.
Ombudens och suppleanternas mandatperiod på tre år börjar vid ingången av det kalenderår som följer på
valet.
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Konstituerande möte
Fullmäktige utser på sitt möte, som hålls omedelbart efter det allmänna mötet, bland sig ordförande och
vice ordförande för fullmäktige för tre (3) år.
Sammansättning och beslutförhet
Det allmänna mötet utser två (2) ombud från varje kenneldistrikt, ett (1) ombud från varje specialklubb och
ett (1) ombud från varje grenförbund samt personliga suppleanter för dessa, bland de kandidater
kenneldistrikt, specialklubbar och grenförbund har föreslagit i enlighet med det som föreskrivs i dessa
stadgar.
Vidare utser det allmänna mötet bland kandidater, som inte kandiderar för kenneldistrikt, specialklubbar
eller grenförbund, tolv (12) ledamöter till fullmäktige och personliga suppleanter för dessa.
Samma person kan vara personlig suppleant endast för en fullmäktigeledamot och en fullmäktigeledamot
kan inte heller vara en personlig suppleant för en annan fullmäktigeledamot.
En och samma person kan i fullmäktige representera endast ett kenneldistrikt eller en specialklubb eller ett
grenförbund.
Fullmäktige är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Fullmäktigemöten
Fullmäktige sammanträder årligen till två ordinarie möten, vår- och höstmöte.
Vårmötet hålls i maj och höstmötet i november.
Ett extra fullmäktigemöte hålls när fullmäktige eller styrelsen har fattat beslut om att mötet hålls eller när
minst 1/3 av fullmäktigeledamöterna skriftligt och med angivande av mötets syfte har begärt om detta av
styrelsen.
Sammankallande av fullmäktige
Styrelsen sammankallar fullmäktige till möten med en kallelse som skickas per brev eller elektroniskt minst
tjugoen (21) dagar före mötet till den adress fullmäktigeledamoten har meddelat Kennelklubben. I kallelsen
ska anges de ärenden som ska behandlas.
Fullmäktiges åligganden
Fullmäktige utövar den beslutanderätt hos Kennelklubbens medlemmar, som i stadgarna inte har fastställts
tillhöra det allmänna mötet.
Det åligger fullmäktige, utöver de åligganden som har fastställts på andra ställen i stadgarna, att
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Övervaka styrelsens verksamhet
Behandla förslag av Kennelklubben styrelse
Fastställa medlemsavgifter
Behandla ärenden som Kennelklubbens fullmäktigeledamöter eller suppleanter eller
Kennelklubbens medlemsföreningar har lämnat till Kennelklubbens styrelse tre (3) månader före
fullmäktigemöte för behandling i fullmäktige
Besluta om kenneldistriktens medlemskap, antal och omfattning
Besluta om grenförbundens och specialklubbarnas medlemskap
Godkänna och återkalla grenförbundens och specialklubbarnas rättigheter
Godkänna reglementen för kenneldistrikt, grenförbund, specialklubbar och rasföreningar
8

9. Godkänna reglementet för den etiska nämnden
10. Godkänna allmänna regler som gäller verksamheten samt allmänna prov-, utställnings- och
tävlingsregler; dock inte Kennelklubbens registrerade stadgar
11. Besluta om förvärv och försäljning eller donering av Kennelklubbens fasta egendom och aktier som
berättigar till besittning av lokaler.
12. Besluta om att bli medlem i och att utträda ur internationella organisationer.
Vårmötets åligganden
1. Konstatera att anmälningen vid mötesplatsen har slutat och mötets laglighet, beslutförhet, antalet
närvarande ombud eller suppleanter samt det totala antalet röster
2. Välja minst två (2) protokolljusterare
3. Välja minst tre (3) rösträknare
4. Behandla föregående års verksamhets- och årsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse
5. Fastställa verksamhetsberättelsen och bokslutet
6. Besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga för den föregående
verksamhets- och räkenskapsperioden och vid behov om åtgärder den föregående
räkenskapsperiodens bokslut eller verksamhetsberättelse ger anledning till
7. Fastställa medlemsavgifter för följande år och de förmåner som på grundval av dessa uppstår för
varje medlemskategori
8. Komplettera vid behov sammansättningen av styrelsen och etiska nämnden
9. Behandla övriga i möteskallelsen angivna ärenden
10. Diskutera, om mötet så beslutar, om ärenden som inte har nämnts i möteskallelsen men som tagits
upp. Beslut om dessa kan tas endast om mötet enhälligt så beslutar och om det enligt 24 § i
föreningslagen är möjligt.
Höstmötets åligganden
1. Konstatera att anmälningen vid mötesplatsen har slutat och mötets laglighet, beslutförhet, antalet
närvarande ombud eller suppleanter samt det totala antalet röster
2. Välja minst två (2) protokolljusterare
3. Välja minst tre (3) rösträknare
4. Behandla verksamhetsplanen samt budgeten för följande verksamhets- och räkenskapsperiod
5. Fastställa verksamhetsplanen samt budgeten
6. Välja två revisorer och två revisorssuppleanter
7. Välja styrelseordförande vartannat år
8. Välja styrelseledamöter
9. Välja ordförande och övriga medlemmar till etiska nämnden
10. Komplettera vid behov sammansättningen av styrelsen och etiska nämnden
11. Behandla övriga i möteskallelsen angivna ärenden
12. Diskutera, om mötet så beslutar, om ärenden som inte har nämnts i möteskallelsen men som tagits
upp. Beslut om dessa kan tas endast om mötet enhälligt så beslutar och om det enligt 24 § i
föreningslagen är möjligt.
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15 § Styrelse
Styrelsens sammansättning
Kennelklubbens fullmäktige utser bland Kennelklubbens personmedlemmar ordförande för styrelsen för
två (2) år åt gången samt nio (9) styrelseledamöter för tre år åt gången på så sätt att tre (3) ledamöter är
årligen i tur att avgå.
Till styrelsen kan väljas Kennelklubbens personmedlem som fyllt 18 år.
En person kan vara styrelseledamot i högst tre (3) på varandra följande fullständiga treårsperioder åt
gången.
Styrelsen utser bland sig en vice ordförande för ett (1) år åt gången.
Ordföranden och vice ordföranden för fullmäktige samt hedersordföranden har rätt att närvara och yttra
sig vid styrelsemöten.
Ordförande och vice ordförande för fullmäktige kan inte vara Kennelklubbens styrelseledamöter.
Om en styrelseledamot mitt under sin mandatperiod avgår, utesluts eller är förhindrad att sköta sina
åligganden, utser fullmäktige på sitt möte i hens ställe en ny ledamot för den återstående mandatperioden.
Styrelsens mandatperiod
Mandatperioden för styrelseordföranden och ledamöter börjar vid ingången av det kalenderår som följer
på valet.
Styrelsens åligganden
1. Leda Kennelklubbens verksamhet, sköta dess ekonomi samt förvalta dess egendom, biträdd av
Kennelklubbens kansli som leds av verksamhetsledaren
2. Representera Kennelklubben samt föra dess talan inför myndigheter och domstolar
3. Besluta om verksamhetsledarens anställningsförhållande och på dennes förslag om
anställningsförhållanden för arbetstagare på avdelningschefsnivå
4. Godkänna kansliorganisationen på förslag av verksamhetsledaren
5. Godkänna regler och direktiv som faller utanför fullmäktiges ansvarsområde
6. Ratificera internationella regler och lämna dem till fullmäktige för kännedom
7. Bereda och framlägga ärenden på fullmäktigemöten
8. Verkställa beslut som tagits av fullmäktige
9. Godkänna nya medlemmar och konstatera utträdda medlemmar, såvitt detta inte har i dessa
stadgar ålagts fullmäktige, samt konstatera utträde av medlemmar som försummat betalningen av
medlemsavgifter
10. Besluta om rasföreningsrättigheter
11. Besluta om att hänvisa ärenden till etiska nämnden och kriterierna för publicering av dess beslut
12. Välja styrelseordförande och -ledamöter till Finlands Kennelstiftelse
13. Tillsätta nödvändiga kommittéer och arbetsgrupper som lyder under styrelsen och som förbereder
och sköter ärenden styrelsen har ålagt dem
14. Styrelsen behandlar överklaganden av beslut, som fattats av kommittéer som lyder under styrelsen.
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Sammankallande av styrelse och beslutförhet
Styrelseordförande och vice styrelseordförande ansvarar för att styrelsen sammanträder vid behov.
Kallelsen skickas per brev eller elektroniskt, om möjligt, minst tio (10) dygn före mötet till den adress
styrelseledamoten har meddelat Kennelklubben.
Styrelsen ska omedelbart sammankallas till möte, om minst sex (6) styrelseledamöter skriftligt och med
angivande av mötets syfte yrkar på detta.
Styrelsen är beslutför, när minst sex (6) styrelseledamöter, av vilka en ska vara ordförande eller vice
ordförande, är närvarande.
Ordförande och ledamöter i styrelsen ska vara personmedlemmar i Kennelklubben.

16 § Etisk nämnd
Etiska nämndens sammansättning och mandatperiod
Kennelklubbens fullmäktige utser för tre (3) år åt gången en etisk nämnd, som består av en ordförande och
sex (6) medlemmar.
Mandatperioden för medlemmar i etiska nämnden börjar vid ingången av det kalenderår som följer på
valet.
Ordförande och medlemmar ska vara 18 år fyllda personmedlemmar i Kennelklubben.
Ordförande och minst en medlem ska ha tagit rättsvetenskaplig examen.
Ordföranden för eller medlemmar i etiska nämnden kan inte verka som ordförande eller vice ordförande
för Kennelklubbens fullmäktige eller styrelse och inte heller som Kennelklubbens styrelseledamot eller
medlem i eller ordförande för någon av Kennelklubbens kommittéer, arbetsgrupper eller övriga organ.
Om en ledamot i etiska nämnden mitt under sin mandatperiod avgår, utesluts eller är förhindrad att sköta
sina åligganden, utser fullmäktige på sitt möte i hens ställe en ny ledamot för den återstående
mandatperioden.
Etiska nämndens åligganden
Etiska nämnden behandlar förseelser mot Kennelklubbens stadgar samt direktiv och föreskrifter som har
antagits på grundval av stadgarna.

Med behandling avses att påföljder och tilläggspåföljder åläggs en person eller en gemenskap,
som i sin hundsportverksamhet, hundhållning, förtroendeuppdrag eller i annan av Kennelklubben
ålagd uppgift:
a)
b)
c)
d)

bryter mot finsk lag, förordning eller föreskrift på lägre nivå
handlar i strid med Kennelklubbens syfte
handlar i strid med Kennelklubbens stadgar, direktiv, föreskrifter eller beslut
handlar annars i strid med god kennelsed.

Påföljder kan dessutom åläggas en person eller en gemenskap, som i djurhållning bryter mot finsk lag,
förordning eller föreskrift på lägre nivå.
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Förfarande i etiska nämnden
Ärenden tas upp på styrelsens anmälan.
I anmälan ska ingå en tillräcklig redogörelse över händelsen, i vilken parten i fråga har handlat i strid med
föreskrifterna som nämnts i punkterna a–d ovan eller som i djurhållning brutit mot finsk lag, förordning
eller föreskrift på lägre nivå.
Närmare direktiv om behandling av ärenden ingår i reglementet för etiska nämnden, som Kennelklubbens
fullmäktige har godkänt.
Om minst två år har förflutit sedan den gärning som utgör grund för ärendet begicks, kan Kennelklubbens
styrelse anmäla ärendet till behandling endast om särskilda skäl föreligger.
Styrelsen kan, efter eget gottfinnande, låta bli att anmäla ärendet för behandling i etiska nämnden eller ge
parten i fråga en påminnelse.
Styrelsen kan också, när den anmäler ärendet till etiska nämnden, tillfälligt ålägga medlem eller en som inte
hör till Kennelklubben en tilläggspåföljd, som gäller tills ärendet avgörs slutgiltigt i etiska nämnden.
Etiska nämndens beslutförhet
Nämnden är beslutför, om minst en av minst fyra (4) närvarande medlemmar har rättsvetenskaplig
examen.
Påföljder som åläggs medlemmar för förseelser
1) Anmärkning: Överträdelse av Kennelklubbens stadgar, direktiv, föreskrifter eller god kennelsed
2) Varning: överträdelse av god kennelsed, överträdelse av lag, förordning eller myndighetsföreskrift
på lägre nivå, Kennelklubbens antidopingreglemente, Kennelklubbens syfte; upprepade
överträdelser av Kennelklubbens stadgar, direktiv eller föreskrifter eller beslut av etiska nämnden i
en situation där förmildrande omständigheter föreligger
3) Uteslutning: inga förmildrande omständigheter föreligger vid överträdelse som beskrivs i punkt 2).
Uteslutandet kan gälla för alltid eller för en viss tid.
Utöver anmärkning, varning och uteslutning kan en eller flera tilläggspåföljder åläggas.
Vid åläggande av påföljder eller vid fastställande av deras längd betraktar etiska nämnden de sanktioner
som tidigare getts av Kennelklubbens styrelse till parten i fråga i ett liknande ärende som försvårande.
Tilläggspåföljder för medlemmar och icke-medlemmar
1) Förbud att delta i utställningar, prov och tävlingar
2) Förbud att verka i förtroendeuppdrag, till vilka rättigheter har beviljats av Kennelklubbens styrelse
eller av ett organ, till vilken Kennelklubbens styrelse har delegerat beviljanderätten, eller av en
medlemsförening, som styrelsen har befullmäktigat
3) Registreringsförbud.
Tilläggspåföljder kan gälla för alltid eller för viss tid.
Publicering av beslut
Ett beslut som tagits av etiska nämnden och i vilket namnet på den som är föremål för påföljden kan
publiceras i Kennelklubbens medlemstidning och / eller på Kennelklubbens webbplats. Grunderna för
publicering fastställs av Kennelklubbens styrelse.
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17 § Avgörande av ärenden på möten
Vid omröstning i sakfrågor blir den åsikt mötets beslut som har understötts av över hälften av de avgivna
rösterna, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Vid val blir de som fått de flesta rösterna valda (relativ majoritet) och om endast en person kandiderar bör
hen få över hälften av de avgivna rösterna, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Faller rösterna lika, väljs i sakfrågor det av ordföranden understödda förslaget och vid val avgör lotten.

18 § Rätt att teckna Kennelklubbens namn
Kennelklubbens namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande tillsammans med
verksamhetsledaren eller en person som av styrelsen fått fullmakt till detta uppdrag.

19 § Verksamhetsledarens åligganden
1) Leda Kennelklubbens kansliorganisation
2) Verksamhetsledaren kan vid behov verka som direktör för den koncern som består av
Kennelklubbens dotterbolag och Kennelklubben rf.
3) Planera och utveckla Kennelklubbens kansliorganisation och ekonomiska verksamhet samt
framlägga nödvändiga förslag till styrelsen om dessa
4) Förelägga förslag för styrelsen om anställning och avskedande av arbetstagare på
avdelningschefsnivå
5) Besluta om anställning och avskedande av övriga arbetstagare
6) Bereda föredragningslistor till styrelsens möten och verka som föredragande på styrelsemöten
7) Se till att styrelsens beslut verkställs.

20 § Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar förutsätter beslut av Kennelklubbens ordinarie eller extra allmänna möte, som har
fattats med en majoritet om minst ⅔ av de avgivna rösterna.
Förslag till ändringar av stadgar ska publiceras i Kennelklubbens medlemstidning och / eller på
Kennelklubbens webbplats minst två (2) månader före allmänt möte.

21 § Upplösning av Kennelklubben
Beslut om upplösning av Kennelklubben ska fattas vid två allmänna möten som hålls med minst fyra (4)
månaders mellanrum och av vilka det ena bör vara ett ordinarie allmänt möte. Beslut om upplösning ska
vid båda möten fattas med en majoritet om minst ¾ av de avgivna rösterna.
Om Kennelklubben upplöses, övergår dess tillgångar och skulder, i enlighet med det beslut som tagits av
det sista allmänna mötet, till en eller flera gemenskaper vars ideella syfte är att främja hundens sak. Om
Kennelklubben blir nerlagd ska dess tillgångar överlåtas till samma syfte.
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