Sammandrag av frågor gällande
medlemsföreningar
Godkänd av Finska Kennelklubbens styrelse 2.2.2012
I MEDLEMSANSÖKAN
Till en fritt formulerad ansökan om medlemskap i Finska Kennelklubben skall den nya föreningen
bifoga följande uppgifter:
‐ kopia av föreningsregisterutdraget
‐ föreningens stadgar
‐ protokollsutdrag från det möte, där man fattat beslut om medlemskap i kenneldistriktet och i
‐ Kennelklubben.
‐ förteckning över funktionärerna (ordförande, sekreterare och skattmästare) jämte
‐ kontaktuppgifter (Kennelklubbens blankett).
‐ riksomfattande förening (hela Finland som verksamhetsområde) bifogar specialklubbens
‐ utlåtande.
‐
Ansökan sändes till kenneldistriktet på föreningens hemort. Distriktet sänder ansökan jämte
utlåtande till Kennelklubben.
II MEDLEMSFÖRENINGS STÄLLNING
Medlemsföreningen är den viktigaste enheten i klubbens organisation.
Medlemsförening kan vara lokal eller regional
‐ rasförening
‐ förening med kennelverksamhet
‐ jaktförening
Om föreningen är riksomfattande (verksamhetsområde hela Finland), skall till ansökan bifogas
utlåtande av specialklubben. Även regional eller lokal rasförening skall bifoga utlåtande av
specialklubben till ansökan.
Om det av föreningens namn inte tydligt framgår att föreningen är lokal eller regional, skall det
nämnas i föreningens stadgar som verksamhetsområde. Riksomfattande rasföreningar för en och
samma ras kan det samtidigt finnas endast en av i Kennelklubben.
Det skall i stadgarna finnas en passus om befrämjande av bruket av renrasiga hundar eller
kennelverksamhet.
III MEDLEMSFÖRENINGENS UPPGIFT
är att på sitt område ge råd och upplysningar (även på individnivå).
Sin uppgift kan föreningen förverkliga bl.a. genom att anordna:
‐ infomöten och kurser om olika frågor i kennelverksamhet
‐ olika tränings och provtillfällen (lydnadsskolning och prov)
‐ olika träningstillfällen för jakthundar (spårnings-,apporterings-, gryt-, mm övningar)
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‐
‐
‐
‐
‐

egentliga jaktprov och tjänstehundsprov
lydnadskurser
provfunktionärkurser
Match Show
utställningsverksamhet och utbildning

IV MEDLEMSFÖRENINGS PLIKTER MOT KENNELDISTRIKTET
‐ försöka befrämja hundhobbyn och bruket av renrasiga hundar på sitt område
‐ hålla kontakt med distriktet och efterfölja bestämmelserna för ansökan om kurser, prov och
utställningar samt tiden för inlämnande av verksamhetsberättelsen
‐ då medlemsförening anordnar något tillsammans med sin specialklubb borde distriktet
informeras; kenneldistriktet kan då beakta detta i sin verksamhet och dubbelbokningar undviks
‐ förslag om provdomare och auktorisationer samt ansökan om förtjänsttecken skall alltid sändas
till distriktet, som behandlar dem och sänder dem vidare.
Vid anordnande av olika evenemang kan föreningen kontakta distriktet. Sålunda utvecklas
samarbetet och verksamheten bäst och informationsgången blir bättre.
V KENNELDISTRIKTETS PLIKTER MOT MEDLEMSFÖRENING
Dessa plikter finns noterade i direktiven för kenneldistrikt.
VI SPECIALKLUBBAR OCH RASFÖRENINGAR
Närmare uppgifter finns i direktiven för specialklubbar och rasföreningar.
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