Reglemente för grenförbund
Godkänd av Kennelklubbens fullmäktige 27.11.2005.

Minimikrav för godkännande som grenförbund
Grenförbundsrättigheter beviljas av Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:s styrelse. Grenförbundet
ska fylla följande minimikrav för att erhålla verksamhetsrättigheter:
1. Grenförbundet är en registrerad förening. Dess stadgar kan inte ändras utan samtycke av Kennelklubbens
styrelse.
2. Grenförbundet visar att den klarar av att sköta de åligganden som förutsätts i reglementet för grenförbund.
Vid bedömning av förutsättningar ska uppmärksamhet i synnerhet fästas på verksamheten och därvid
speciellt på
a.
b.
c.
d.
e.
f.

provverksamhet samt styrning och främjande av hundsporten
utbildnings- och upplysningsverksamheten
publikationsverksamheten
ekonomi
kontakt med Kennelklubben och kenneldistrikt
klanderfritt fullgörande av skyldigheter i föreningens stadgar och föreningslagen.

3. Grenförbundsrättigheter kan beviljas en förening ifall föreningen har visat sig klara av att sköta de
åligganden som förutsätts i reglementet för grenförbund i fem (5) års tid, eller om beviljandet av
grenförbundsstatus till föreningen är motiverat av andra skäl.

Reglemente
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 respektive prov- eller tävlingsverksamheter inte har en riksomfattande medlemsförening som
främjar verksamheten.
Ett grenförbund leder och övervakar allsidig utveckling av respektive hundsport i enlighet med detta
reglemente och med de befogenheter Kennelklubbens fullmäktige och styrelse har gett åt förbundet
Allmänna åligganden
1. Grenförbundet driver upplysnings- och publikationsverksamhet i anslutning till sin hundsport samt
verkar aktivt för att samla utövare av hundsporten till grenförbundets och den organiserade
kennelverksamhetens verksamhetsområde, i syfte att fördjupa utövarnas tävlings- och
kennelkunskaper
2. Grenförbundet främjar sin hundsport genom att väcka initiativ och göra förslag om den till
Kennelklubben och övriga samfund samt genom att förmedla Kennelklubbens meddelanden, direktiv
och beslut till sina medlemmar

Inhemska kontakter
3. a) Grenförbundet skickar årligen en verksamhetsanmälan för grenförbund till Kennelklubben.
Verksamhetsanmälan omfattar verksamhetsberättelsen jämte bokslutet, verksamhetsplanen och
budgeten samt en förteckning över förbundets funktionärer jämte adresser.
b) Grenförbundet främjar sin hundsport genom att utveckla och upprätthålla ett fungerande
samarbete med sina medlemsföreningar, underavdelningar, specialklubbar, kenneldistrikt, övriga
hundföreningar samt myndigheter.
Grenförbundets lokala medlemsföreningar, som har grundats i syfte att främja respektive hundsport,
är medlemmar i områdets kenneldistrikt.
c) Grenförbundet föreslår representanter till internationella tävlingar i sin hundsport och
representanter till internationella organ för godkännande av Kennelklubbens styrelse avseende de
organ där Finland representeras av Kennelklubben.
Utländska kontakter
4. Grenförbundet ger upplysningar om sin hundsport utomlands och håller kontakt med motsvarande
utländska grenförbund, föreningar och utövare.
Domar- och funktionärsutbildning
5. Grenförbundet ansvarar för utbildningen av domare och funktionärer för sin hundsport, i enlighet
med Kennelklubbens direktiv och genom att iaktta utvecklingsbehoven i hundsporten.
Övrig utbildnings- och provverksamhet
6. Grenförbundet utvecklar, arrangerar, stödjer, styr och övervakar hundsporten den idkar genom att:
a) arrangera utbildnings- och diskussionstillfällen, bedriva publikationsverksamhet samt se till den
interna och externa informationsutgivningen om sin hundsport.
b) arrangera tävlingsverksamhet och matcher antingen ensam eller tillsammans med specialklubbar,
rasföreningar eller kenneldistrikt.
c) Tillstånd att arrangera prov och tävlingar ansöks hos grenförbundet i enlighet med Kennelklubbens
direktiv för arrangemang av prov och tävlingar. Grenförbundet underrättar kenneldistrikt om prov
den har beviljat. Grenförbundet ansvarar för FM-tävlingar och kvaltävlingar inom sin hundsport.
Endast grenförbundets medlemsföreningar har rätt att arrangera officiella prov inom provformen.
Finansiering
7. Grenförbundet sköter självständigt finansieringen av sin verksamhet

