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Inledning 
 

 

Föreningen grundades under namnet Svenska Sällskapshundklubben (SSHK) den 14 

december år 1912. Klubben ändrade namn 1984 till Svenska Hundklubben (SHK). 

Svenska Hundklubben är en partipolitisk obunden och kyrkligt fristående riksorganisation 

för hundägare och hundintresserade personer. 

Juridiskt sett är Svenska Hundklubben en ideell förening och dess verksamhet regleras av 

dessa stadgar. 

 

Svenska Hundklubben har som syfte att: 

 Stimulera en sund hundavel både inom och utom landet. 

 Väcka intresse för hundar av ren ras. 

 Genom sina lokalavdelningar, ras- och specialklubbar samt även associerade 

klubbar tillvarata medlemmarnas intressen för hundsport och vardagsnära 

samvaro med hunden. 

 

 Inom Svenska Hundklubben strävar vi mot mål och syften genom att 

 

 Föra register och stambok för hundar 

 Inregistrera kennelnamn och utöva kontroll över att upprättade 

kennelbestämmelser efterlevs 

 Utge tidskriften Våra Hundar och andra publikationer med kynologisk 

anknytning 

 Anordna utställningar, dressyrkurser, prov och tävlingar samt utbilda 

funktionärer för i organisationen ingående verksamhetsgrenar 

 Biträda medlemmar, allmänhet och myndigheter med expertis i hundfrågor 

   Bedriva ungdomsverksamhet 

       Utforma handlingsplaner och policydokument 

       Genom samarbete med liknande organisationer runt om i världen och 

framförallt inom Skandinavien, främja ett internationellt kynologiskt arbete  

 

Svenska Hundklubben skall genom sitt internationella engagemang, arbeta för en likformighet 

i rasbeskrivningar samt i dressyr- och tävlingsbestämmelser. 

 

Medlemmar har direkt inflytande på Svenska Hundklubbens verksamhet genom årsmötet, där 

varje medlem (även familjemedlem, ungdomsmedlem) har yttrande- och rösträtt. Den direkta 

ledningen anförtros åt en centralstyrelse, som väljs av årsmötet. Särskilda kommittéer tillsätts 

av centralstyrelsen för de olika verksamhetsgrenarna. 

 

Varje fullt betalande medlem samt ungdomsmedlem erhåller utan särskild kostnad tidskriften 

våra Hundar. 
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§   1  Syfte  

 

Svenska Hundklubben skall vara en öppen och demokratisk organisation 

För Svenska Hundklubben och dess medlemsorganisationer gäller det gemensamma målet att 

kontinuerligt arbeta för att skapa goda förutsättningar för ägandet av alla hundar samt 

uppmuntra och befrämja en sund renrasig hundavel både inom och utom landet. 

Vidare skall Svenska Hundklubben verka för god vård och behandling av hunden, arbeta för 

ökad förståelse och intresse för hundsport och hundägandet. 

Svenska Hundklubben skall också skapa och vidmakthålla goda relationer med omvärlden 

och myndigheter. 

 

 

§   2  Arbetsområde  

 

För att nå det uppsatta syftet och målet skall Svenska Hundklubben 

1. Vidmakthålla Svenska Hundklubbens profil som Hundägarnas Riksorganisation, 

stödja och följa lokalavdelningar och övriga medlemsorganisationer i dess verksamhet 

samt medverka till god sammanhållning. 

2. Skapa och vidmakthålla goda relationer med omvärlden. Arbeta för internationell 

likformighet i framförallt rasbeskrivningar och tävlingsbestämmelser. 

3. Följa den kynologiska utvecklingen inom och utom landet samt driva för Svenska 

Hundklubben viktiga intressen i denna fråga. 

4. Stödja och eventuellt bedriva forskning inom Svenska Hundklubbens 

verksamhetsområde, exempelvis, hunduppfödning, hundens beteende, dess fostran, 

vård och utbildning. 

5. Föra register och internationell stambok för hundar av rasren typ och att underlätta för 

uppfödare i deras kontakt med myndigheter. 

6. Sprida kunskap och information genom tidskriften ”Våra Hundar” samt andra 

publikationer och medier. 

7. Anordna utställningar, kurser för hund och hundförare, prov och tävlingar samt utbilda 

instruktörer och funktionärer.  

8. Stödja ungdomsverksamhet. 

9. Vara behjälplig och upplysa medlemmarna, allmänheten och myndigheter i 

hundfrågor. 

10. Upprätta och vara behjälplig vid bildande av lokalklubbar, rasklubbar och 

specialklubbar. 

11. Ge möjlighet till fristående klubbar med samma inriktning som Svenska Hundklubben 

att ansluta sig. 

12. Föra register över kennlar samt utöva kontroll över och upprättade 

kennelbestämmelser efterlevs. 

13. Bedriva samarbete med organisationer, såväl inom som utom landet, som har samma 

syfte och målsättning som Svenska Hundklubben. 
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§   3  Medlemskap  

 

Medlem i organisationen är enskild person som erlagt av årsmötet fastställd avgift och 

beviljats sitt medlemskap av centralstyrelsen. Medlemskapet är rullande vilket innebär att från 

månad efter betalningen är gjord till motsvarande månad året därpå, gäller medlemskap. 

Så länge förnyelse sker och medlem ej har blivit utesluten gäller medlemskap. 

 

Beslut om medlemskap kan komma att upphävas om personen i fråga motverkat klubbens mål 

och syften, intressen eller som förverkligat dess aktning och förtroende. Innan centralstyrelsen 

fattar beslut i uteslutningsärende skall berörd part skriftligen få del av mot denna riktad 

anklagelse och beredas tillfälle att yttra sig däröver. 

Medlem, hedersmedlem, specialklubb, rasklubb, associerad klubb och registrerade kennlar 

som drabbas av uteslutning, skall omgående brevledes underrättas om centralstyrelsens beslut 

och motivering härför. 

Besvär över beslut i uteslutningsärenden sker till centralstyrelsen som framlägger ärendet vid 

nästkommande årsmöte, som fattar det slutgiltiga beslutet.  

Årsmötets beslut går ej att överklaga. 

 

Enskild person som söker medlemskap i Svenska Hundklubben men som i andra 

sammanhang har visat attityder och/eller ageranden som står i strid mot Svenska 

Hundklubbens stadgar, regler och policy, kan nekas inträde som medlem i Svenska 

Hundklubben centralstyrelsen. Innan centralstyrelsen fattar beslut i sådant ärende skall berörd 

part skriftligen få del av centralstyrelsens beslutsunderlag och beredas tillfälle att yttra sig 

däröver. Person som nekas medlemskap, skall omgående brevledes underrättas om 

centralstyrelsens beslut och motivering härför. 

Centralstyrelsens beslut går ej att överklaga.    

 

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat 

klubben mål och syfte till hedersmedlem. Hedersmedlem har samma skyldigheter och 

rättigheter som övriga medlemmar, men är befriad från medlemsavgift. 

Person som varit medlem i minst 25 år är därefter befriad från medlemsavgift och förklaras 

därmed som ständig medlem.  

 

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven 

medlemsavgift inom föreskriven tid (2 månader efter det medlemskapet har upphört) eller 

uteslutits. Person som uteslutits eller på egen begäran (skriftligen) lämnat klubben, kan på 

styrelsens rekommendationer och om årsmötet så beslutar återfå sitt medlemskap. 

 

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall 

också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att 

någon befogad anmärkning mot hundhållning inte kan göras av behörigt kontrollorgan. 

 

Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar för 

inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa myndigheters och Svenska 

Hundklubbens regler och föreskrifter i detta avseende och underkasta sig den kontroll som 

myndigheterna föreskriver.     
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Person som inte har sin hemort i Sverige kan av centralstyrelsen beviljas medlemskap i 

Svenska Hundklubben. Sådan person betalar medlemsavgift årligen till Svenska Hundklubben  

efter beslut om dess storlek av centralstyrelsen.               

Person anställd inom någon del av erkänd hundorganisation kan inte väljas som ledamot eller 

suppleant av centralstyrelsen, central kommitté eller motsvarande för den del av 

organisationen anställningen avser. Sådan person kan ej heller väljas att representera klubben 

i något avseende. 

Medlem får ej stå i förfallen skuld till föreningen. 

 

§  4  Medlemsavgifter 

 

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte efter rekommendation från 

centralstyrelsen. Om fler personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver 

endast en av dessa betala full medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet 

fastställd familjemedlemsavgift. 

Familjemedlem erhåller ej utan särskild kostnad klubbens publikationer. 

Hedersmedlem eller medlem som varit medlem i klubben i över 25 år är befriad från 

medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som fullt betalande medlem. 

 

Uppfödare äger rätt att betala halv medlemsavgift (eller av årsmötet fastställd avgift) första 

året för sina valpköpare. Sådant medlemskap gäller som fullt medlemskap. 

 

Funktionärer som under ett år uppfyller de av centralstyrelsens kriterier för funktionär kan på 

rekommendation från styrelsen i Lokalavdelningar, Ras- och Specialklubbar erhålla under 

nästkommande år för reducerad avgift. 

Storleken av denna bestäms av årsmötet. 

 

§   5  Verksamhets- och mandatperiod 

 

Klubbens verksamhetsperiod är från och med den 1.1 till och med den 31.12. 

Mandatperiod för person som väljs enligt stadgan, är tiden från årsmötet vid vilket valet skett, 

till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser. 

 

§   6  Organisation 

 

Uppbyggnad 

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet, dess verkställande och förvaltande organ är 

klubbstyrelsen. 

Svenska Hundklubbens formella medlemsorganisation är Huvudklubben som leds av 

centralstyrelsen. För att samla Huvudklubbens medlemmar inom olika geografiska regioner 

organiseras Lokalavdelningar. Medlemmar med specialintresse organiseras i Ras- och/eller 

Specialklubbar. 

Lokalavdelningar, Ras- och/eller Specialklubbar leds av styrelser som skall arbeta efter 

stadgar som överensstämmer med Svenska Hundklubbens stadgar. 

Utöver dessa organisationer kan fristående klubbar associeras till Svenska Hundklubben. 

Även dessa organisationers stadgar skall i huvudsak överensstämma med Svenska 

Hundklubbens stadgar. 

Även enskild person kan bedriva lokal verksamhet om han/hon så önskar och styrelsen skall 

då ha beviljat sådan verksamhet.         

                           (5) 



Lokalavdelningar, Ras- och Specialklubbar 

Lokalavdelningar, Ras- och Specialklubbar skall arbeta efter stadgar som skall 

överensstämma med Huvudklubbens stadgar. Dess stadgar skall överensstämma med 

moderklubben.                  

 

Samarbete med annan hundorganisation   

Svenska Hundklubben centralstyrelse, eller av styrelsen utsedd person, kan upprätta 

samarbete med annan hundorganisation, både inom och utom Sverige. En förutsättning för 

samarbete är att organisationen i grunden har samma mål och syfte som Svenska 

Hundklubben. Samtliga beslut skall tas av centralstyrelsen. 

 

Fasta/tillfälliga kommittéer 

För genomförande av verksamheten skall centralstyrelsen organisera fasta eller tillfälliga 

kommittéer. Kommittéerna kan rekryteras såväl inom som utom centralstyrelsen. Varje 

kommitté leds av en ordförande, som tillsättes av centralstyrelsen. Kommitténs 

sammansättning skall godkännas av centralstyrelsen. 

 

Referensgrupper 

Referensgruppen består normalt av 5 ledamöter från olika Lokalavdelningar, 1 ledamot från 

vardera Ras- och Specialklubbar, 1 ledamot från Associerade klubbar samt 1 ledamot från den 

del av medlemskåren som ej tillhör någon av ovanstående organisationer. 

För sitt arbete kan centralstyrelsen anlita Referensgruppen för konsultation. Referensgruppen 

kan också självständigt bereda ärenden för behandling av centralstyrelsen. Referensgruppen 

ansvarar också för att utifrån de centrala planeringarna, utforma kommande års 

aktivitetskalender som skall vara gemensamma för hela organisationen. 

Referensgruppen utser inom sig en ordförande att leda och kalla till sammankomster. 

Referensgruppen sammanträder när helst det behövs men minst en gång per år. Detta 

stadgeenliga möte skall förläggas tidigast i oktober och senast i november. 

Under det stadgeenliga mötet fastställs det kommande årets sammansättning av 

referensgruppen genom förslag från Lokalavdelningar, Ras- och Specialklubbar och 

Associerade klubbar. Ledamot från medlemskåren utses av centralstyrelsen. 

 

Representantskapsmöte  

Utöver årsmöte kan, om så erfordras, centralstyrelsen kalla till rådgivande möte, 

representantskapsmöte. Representantskapsmötet skall förläggas senast före september månads 

utgång. 

Kallelsen sker på samma sätt som till årsmötet. 

Till representantskapsmötet utser varje lokalavdelning, ras- och specialklubb samt associerade 

klubbar en representant för varje påbörjat 25-tal medlemmar. 

Medlemmar som ej är skrivna i någon lokalavdelning, ras- eller specialklubb, har samma 

möjlighet till representation, d.v.s. en representant per 25-tal medlemmar. 

Centralstyrelsen utser dessa medlemmar. 

 

Avdelningskonferens 

Lokalavdelningskonferens kan ordnas varje år, för att diskutera gemensamma klubbfrågor. 

Varje avdelning utser sin representant.  
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Uppfödarmöte 

Uppfödare och kennelägare inregistrerade i Svenska Hundklubben kan om så centralstyrelsen 

tycker, kallas till ett åt centralstyrelsen rådgivande möte rörande uppfödarfrågor m.m. Mötet 

leds av Avelskommitténs ordförande eller annan av centralstyrelsen tillsatt person.          

Funktionärsmöte 

Informationsdag för funktionärer anordnas årligen under april månad av 

Utbildningskommittéen. Syftet är att informera om Svenska Hundklubben och om 

klubbarbetets grunder för att därigenom underlätta styrelseledamöters och andra funktionärers 

arbete inom Svenska Hundklubben. 

                                     

 

§   7  Årsmöte 

Mom. 1  Årsmöte ordinarie som extra 

Svenska Hundklubbens högst beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet har var och en 

myndig medlem, som erlagt årsavgift, rösträtt. Årsmötet hålls på tid och plats som 

centralstyrelsen bestämmer. 

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång. 

Kallelse till årsmötet ordinarie som extra skall utfärdas av centralstyrelsen minst 4 veckor före 

mötet skriftligen eller genom att utlysas i medlemspublikationen, delges medlemmarna. 

 

Extra årsmöte kan hållas om revisorerna eller minst 1/3 av medlemskåren så yrkar. 

Centralstyrelsen kan också kalla till extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl 

därför föreligger. 

Yrkande om extra årsmöte skall vara skriftligt och tillställas styrelsen samt innehålla uppgifter 

samt skäl till yrkandet. Endast de i kallelsen upptagna ärenden skall behandlas. 

Extra årsmöteskall hållas inom 60 dagar från den dag yrkandet inkommit.  

                        

Mom. 2  Dagordning 

Årsmötet öppnas av centralstyrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den styrelsen 

utsett. Årsmötet avslutas av centralstyrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av 

årsmötets ordförande. 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma 

1. Justering av röstlängd 

2. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar. Skall vara SHK-medlem. 

3. Styrelsens anmälan om sekreterare för sammanträdet, eller av årsmötet vald person att 

föra mötesprotokollet 

4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall 

justera dagens protokoll 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för personer enligt § 7 mom. 4 

6. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 

7. Fastställande av dagordning 

8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning sam revisorernas berättelse 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt revisorernas berättelse 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen    
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 12         a.     Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan                                            

              b. Föredragning av styrelsens budgetplan samt beslut                                

              c.     Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår                         

                



13   Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt                        

 beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning enlig § 8 mom. 1 i dessa stadgar 

14   Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt §  9  i dessa stadgar 

15   Val av valberedning enligt §  10  i dessa stadgar    

16   Beslut om omedelbar justering av punkterna  13 – 15             

17         a. Ärenden som hänskjutits till årsmötet av centralstyrelsen, enskild klubbmedlem,           

 lokalavdelning, specialavdelning eller associerad klubb skall skriftligen ha 

 anmälts till huvudklubbens styrelse senast 6 veckor före årsmötet. 

b. Övriga frågor kan tas upp till diskussion men ej till beslut 

18   Sammanträdet avslutas. 

 

Mom. 3 Röstning 
Vid årsmöte äger varje klubbmedlem föra talan och utöva sin rösträtt från och med det året 

vilket han/hon fyllt 18 år. 

Röstning med fullmakt får ej ske. 

Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon 

medlem begär detta och årsmötet så beslutar. I annat ärende än val kan röstning med slutna 

sedlar ske om någon medlem så yrkar och om årsmötet så beslutar. 

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal. För beslut fodras enkel 

majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal  i ärenden där röstning sker öppet gäller den 

mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I 

annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir 

lika, avgörs ärendet genom lottning. Eventuella reservationer till årsmötets beslut i ett ärende 

skall bekräftas skriftligen och vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas 

innan årsmötet förklaras avslutat. 

 

            

Mom. 4  Närvarorätt 
Vid årsmötet har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig. De har också rätt att i 

protokollet få antecknat en mot beslutet avvikande mening. 

 

 Av årsmötet valda revisorer och suppleanter. 

 

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller medlemsrätten. 

 

Finns personer vid årsmötet som icke är medlemmar kan dessa få vara med som åhörare om 

årsmötet så beslutar. Sådan person kan också få yttra sig om årsmötet så beslutar eller om 

mötesordföranden ställer en direkt fråga som kan vara avgörande för kommande beslut. 

 

Mom. 5  Motioner och ärenden 
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen ha inkommit 

till styrelsen senast 6 veckor före ordinarie årsmöte avhålls. Styrelsen skall med eget yttrande 

överlämna motionen till årsmötet. 

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 

1:sta stycket, kan om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men ej till beslut.   

Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärenden som angetts i kallelsen.       (8) 

§  8  Centralstyrelsen  
 

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald centralstyrelse. 

 



Mom. 1  Centralstyrelsens organisation 
Centralstyrelsen skall bestå av ordförande och vice ordförande, 5 ordinarie ledamöter samt 4 

suppleanter.                 

Ordförande och vice ordförande väljs på 2 år men med förskjutning så att aldrig dessa 

kommer att väljas vid ett och samma årsmöte. 

För ledamöter gäller att 2 väljs samtidig som ordförande och 3 väljs samtidigt som val av vice 

ordförande sker. 

Halva antalet suppleanter väljs ett år de övriga året därpå.  

Suppleanter tjänstgör i den ordning röstetal vid årsmötet visar, eller om röstetalet är lika enligt 

beslut av årsmötet. De suppleanter som inte står för val intar platserna 1 och 2 om inte 

årsmötet är av annan mening. Skulle så vara fallet bestämmer årsmötet samtliga suppleanters 

tjänstgöringsordning. 

Till ordinarie ordförande och vice ordförande, ledamot eller suppleant kan endast den väljas 

som är medlem i klubben och har uppnått en ålder av 18 år. 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. 

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. 

Sådan adjungerad person har förslags- och yttrande rätt men ej rätt att deltaga i beslut. 

Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller 

arbetsgrupper för handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av sekreterare på uppmaning av ordförande eller vid 

förhinder för denne av vice ordförande. Kallelse med föredragningslista skall vara 

ledamöterna tillhanda senast 7 dagar för mötet. Punkterna till dagordningen skall vara 

sekreteraren tillhanda senast 10 dagar innan mötet. 

Adjungerad person skall kallas tillsammans med övriga ledamöter.    

Person som infinner sig till mötet utan att vara kallad, kan om styrelsen så beslutar få vara 

med på mötet. Får då endast svara på frågor direkt ställd av mötesordförande om frågan kan 

ha betydelse för styrelsen vid beslut. 

Centralstyrelsen utser ansvarig utgivare för klubbens publikationer. 

Centralstyrelsen utser ytterliggare funktionärer som erfordras för organisationens verksamhet. 

Om möjlig bör dagar för styrelsemöte bestämmas vid konstituerande möte och då minst ett 

halvår framåt.  

Styrelsen skall sammanträda minst 10 gånger per verksamhetsår. 

Vid sammanträden skall protokoll föras, så även vid AU-beslut. Protokollen skall föras 

löpande med början  §  1 vid det konstituerande mötet. Därefter med stigande nummer till 

verksamhetsårets slut.  

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande vid sammanträdet.  Saknas ordinarie ledamot så går en eller flera av 

suppleanterna, enligt tjänstgöringsordning, in på ordinarie ledamots plats. 

Styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förena sig om. Vid lika röstetal 

gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande för mötet. 

Förtroendevald inom organisationen får ej stå i förfallen låneskuld till föreningen. 

 

                                                                                                  

 

 

                                       (9) 

Mom. 2  Centralstyrelsens åliggande 
Centralstyrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar, bland annat 

 Ansvara för avelsfrågor i enlighet med gängse praxis 

 Bereda ärenden, som skall behandlas av årsmötet 



 Verkställa av årsmötet fattade beslut 

       Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens 

       Avge förvaltningsberättelse till ordinarie årsmöte  

       Senast 6 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens bokslut jämte 

styrelseberättelse över verksamheten och förvaltningen under närmaste 

föregående kalenderår samt protokoll till revisorerna  

       Beslutar om arvode och ersättning för revisorernas arbete                        

 Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov, tävlingar samt 

övriga aktiviteter som ingår i klubbens verksamhet 

       Bevaka att lokalavdelningar, rasklubbar, specialklubbar samt associerade 

klubbar upprättad års- och revisionsberättelse samt en förteckning över  

styrelsens sammansättning   

   

Mom. 3  Ekonomi 
För Svenska Hundklubbens ekonomi ansvara kassaförvaltaren tillsammans med övriga i 

styrelsen. Kassaförvaltaren skall vare en person med mycket stort ekonomiskt kunnande så att 

hans eller hennes arbetsuppgifter aldrig kan ifrågasättas.  

Kassaförvaltaren skall kunna bistå övriga i klubben anslutna organisationer med hjälp i 

ekonomiska frågor. 

Kassaförvaltaren har också tillgång till samtliga lokalklubbars kassa tillsammans med i 

lokalklubben utsedd kassör.  

Kassaförvaltaren har rätt att överta förvaltningen av en lokalklubb där styrelsen avgått eller 

oegentligheter förekommer efter samråd med ordföranden eller vid dennes förfall vice 

ordförande. 

Kassaförvaltaren upprättar budget för kommande verksamhetsår att framläggas för styrelsen 

och förläggas årsmötet för godkännande. 

Räkenskaperna skall föras kalenderårsvis och avslutas den 31 december.  

Kassaförvaltaren tecknar klubben tillsammans med ordförande eller om styrelsen så beslutar, 

var för sig.  

Kassaförvaltaren har att tillse att ingen medlem, ledamot eller suppleant står i förfallen 

låneskuld till föreningen.     

             

§  9   Räkenskaper och revision   
 

Medlemmar måste kunna lita på att revisorerna är oberoende, därför får de inte: 

 Vara styrelseledamot i föreningen, varken innevarande eller föregående år. 

 Ha hand om föreningens pengar. 

 Ha beroendeställning till föreningen eller någon styrelseledamot. 

 Stå i låneskuld till föreningen. 

 

Klubben skall ha 2 revisorer varav en skall vara auktoriserad samt 2 suppleanter. 

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter 

skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.                                              
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Bägge ordinarie revisorer skall ha godkänt och skrivit under verksamhetsberättelsen.    

Revisorer och suppleanter väljs av en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då 

val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmöte. 

Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till 

revisorerna senast 6 veckor för ordinarie årsmöte.  



Revisorerna skall granska: 

 Att stadgarna följs. 

 Verifikationerna och se om dessa är riktiga och har bokförts på ett riktigt 

sätt. 

 Att budgetuppföljning görs 

 Balans- och resultaträkningen och årsbokslut med verksamhetsberättelse. 

 Styrelsens uppläggning av internkontroll. 

 Styrelsens förvaltning, d.v.s. att nödvändiga beslut har fattats och att de 

fattade besluten verkligen har utförts.   

Granskningen av föreningens internkontroll är en viktig del av revisionen. Med detta menas 

bl.a kontroll av att tillgångar och medel inte lämnar föreningen på felaktigt sätt. 

Revisorernas skall lämna en revisionsberättelse till årsmötet för varje räkenskapsår. 

Handlingarna skall vara centralstyrelsen tillhanda senast 3 veckor för ordinarie sammanträde. 

Revisorernas berättelse skall innehålla: 

 Ett uttalande om att årsredovisningen gjorts upp enligt god redovisningssed 

eller inte. Om revisorerna känner sig tveksamma på någon punkt, ska det 

finns med. 

 Om det vid granskningen har framkommit att styrelsen eller någon 

styrelseledamot gjort fel som kan medföra skadeståndsskyldighet 

 En rekommendation till årsmötet att antingen ge ansvarsfrihet eller inte åt 

styrelsen. 

 Rekommendation till årsmötet om att fastställa eller inte fastställa 

förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning. 

När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens 

sammanträden. 

Revisorerna skall rekommendera centralstyrelsen om så anses behövlig utlysa extra årsmöte. 

Revisorerna skall på begäran av centralstyrelsen kunna gå in och kontrollera lokalklubbars 

verksamhet.  

Centralstyrelsen kan begära, att revisorerna om man så anser, skall kontrollera 

lokalklubbarnas verksamhet. 

 

§   10  Valberedningen 

 

Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgeenligt skall genomföras vid 

ordinarie årsmöte. 

Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter varav en skall var sammankallande. 

Mandatperioden för sammankallande skall vara 1 år och övriga 2 år. 

Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte.                                    

Valberedningen kan efter framställan få vara representerad vid sammanträden i styrelsen, om 

styrelsen så beslutar. 

Valberedningens sammankallande skall få protokoll från styrelsens samtliga sammanträden. 

Samtliga i valberedningen skall vara medlemmar i klubben. 
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Förslag på personer som skall ingå som ledamot, suppleant till Svenska Hundklubben 

huvudklubbs centralstyrelse, skall i god tid, dock senast 6 veckor för ordinarie årsmöte, ha 

tillställts valberedningen.  Samtliga inkomna förslag skall presenteras av valberedningen. 

Valberedningen lägger ett förslag på styrelsesammansättningen.        



Förslag om ytterliggare personer kan inte väckas på årsmötet. Valberedningens förslag ligger 

fast och skall fastställas av årsmötet. 

Valberedningen bör ha en dialog med sittande styrelse för att kommande styrelse skall bli så 

homogen som möjligt.  

 

§   11  Protokoll   
 

Protokoll skall föras vid varje årsmöte, styrelsens sammanträden samt vid tagna AU-beslut. 

Protokoll tagna vid AU-beslut skall alltid redovisas för styrelsen vid närmast därpå följande 

sammanträde. Dessa protokoll skall godkännas av styrelsen. 

Vid AU-beslut skall samtliga ingående ledamöter underteckna protokollet. 

Samtliga i organisationen ingående klubbar och kommittéer skall föra protokoll samt så snart 

det är möjligt sända dessa till av styrelsen utsedd person.  

Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara 

justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare. 

Protokoll skall vara tillgängliga för medlemmarna.    

Medlem som önskar sig protokoll kan mot en skälig avgift erhålla dessa. Begäran skall vara 

skriftlig och undertecknad av vederbörande. 

Protokoll sänds alltid på mail till samtliga inom organisationen berörda parter. 

Protokollen skall arkiveras på ett betryggande sätt. 

 

 

§   12  Samråd 

 

Samråd skall ske så långt det är möjligt mellan likartade organisationer såväl inom som utom 

landet. Det får inte strida mot av Svenska Hundklubben uppsatta mål och syften. 

 

§   13  Lokalavdelningar, Rasklubbar, Specialklubbar samt Associerade klubbar 

Mom. 1  Lokalavdelningar 

Avdelningarna skall arbeta efter stadgar som skall överensstämma med Huvudklubbens 

stadgar. 

Kassaförvaltaren i Svenska Hundklubben skall alltid ha teckningsrätt i varje lokalklubb 

tillsammans med därför utsedd kassör och ordförande. Lokalklubben skall ha minst en revisor 

och revisorsuppleant. 

Styrelsen skall förutom ordförande, kassör, sekreterare innehålla 2 ledamöter samt 2 

suppleanter. 

Lokalavdelningen äger själv rätt att anta nya medlemmar i Svenska Hundklubbens 

huvudklubb. Sådan medlem skall kontrolleras med medlemsförvaltaren så att medlemmen 

inte är utesluten ur organisationen eller på annat sätt har någon anmärkning som kan strida 

mot Svenska Hundklubbens stadgar och regler.  

Finns inom lokalavdelningen ungdomssektion skall sektionen utse en ledamot att adjungeras 

till lokalklubbsstyrelsen. 

Röstberättigade är de personer som är skrivna under respektive lokalavdelning i Svenska 

Hundklubbens medlemsregister. 
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Finns representanter från centralstyrelsen är även dessa  röstberättigade.          

Årsmötet skall äga rum i god tid före huvudklubbens årsmöte, dock senast sista februari. 

Räkenskaper omfattar kalenderår.               



Ett exemplar av upprättad års- och revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll skall insändas 

till Svenska Hundklubbens centralstyrelse senast 4 veckor för huvudklubbens årsmöte.   

Justerade styrelseprotokoll insändes löpande till huvudklubbens sekreterare.         

En viss del av huvudklubbens medlemsavgift skall återgå till lokalavdelningen. Summan 

bestäms av centralstyrelsen i Svenska Hundklubben.  

Lokalavdelningen äger rätt att anordna kurser, skall så långt det är möjlig anlita av Svenska 

Hundklubben utbildade instruktörer. Kurserna skall alltid bedrivas i lokalavdelningens regi. 

Upphör verksamheten, skall centralstyrelse besluta om rekonstruktion eller upplösa 

lokalavdelningen. Eventuellt ingångna avtal och skulder övertas i sådana fall av 

Huvudklubben. 

Upplöses lokalavdelningen skall dess materiella och samtliga tillgångar tillfalla 

Huvudklubben. 

 

Mom. 2 Rasklubbar 

Rasklubbarna skall arbeta efter stadgar som skall överensstämma med Huvudklubbens 

stadgar. 

Klubben har till uppgift att inom landet uppmuntra och främja avel av viss given hundras samt 

väcka ett allmänt intresse och verka för hundar av ren ras.  

Förutom ordförande, kassör och sekreterare skall klubben ha minst 1 suppleant. 

Klubben kan också, om underlag därför finnes, ha ytterliggare 2 ledamöter och ytterliggare  

suppleant. Klubben skall alltid ha en revisor och revisorsuppleant. 

Röstberättigade klubbens årsmöte är de personer som är medlemmar i rasklubben. 

Medlemmar i rasklubben skall alltid vara medlemmar i huvudklubben. 

Årsmöte i klubben äger rum i god tid för huvudklubbens årsmöte dock senast sista februari. 

Räkenskaper omfattar kalenderår. Ett exemplar av upprättad års- och revisionsberättelse samt 

årsmötesprotokoll skall insändas till centralstyrelsen senast 4 veckor huvudklubbens årsmöte. 

Justerade styrelseprotokoll insändes löpande till huvudklubbens sekreterare. 

Medlemsavgiften för rasklubbsmedlem betalas alltid in till Svenska Hundklubbens 

kassaförvaltare. 

Efter samråd med klubben och beslut av centralstyrelsen återbetalar kassaförvaltaren en viss 

del av medlemsavgiften till klubben per medlem.              

Upphör verksamheten, skall centralstyrelsen besluta om rekonstruktion eller upplösa klubben. 

Eventuellt ingångna avtal och skulder övertas i sådana fall av Huvudklubben. 

 

Mom. 3  Specialklubbar  

Specialklubbarna skall arbeta efter stadgar som skall överensstämma med Huvudklubbens 

stadgar. 

Specialklubben har till uppgift att inom landet uppmuntra och främja verksamhet inom 

specifika sysselsättningsområden. 

Kassaförvaltaren i Svenska Hundklubben skall alltid ha teckningsrätten i specialklubben 

tillsammans med därför utsedd kassör och ordföranden. Specialklubben skall ha minst en 

revisor och en revisorsuppleant. 

Styrelsen skall förutom ordförande, kassör, sekreterare innehålla 2 ledamöter samt 2 

suppleanter. 

Specialklubben äger själv rätt att anta nya medlemmar i Svenska Hundklubbens huvudklubb. 
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Sådan medlem skall kontrolleras med medlemsförvaltaren så att medlemmen inte är utesluten 

ur organisationen eller på annat sätt har någon anmärkning som kan strida mot Svenska 

Hundklubbens stadgar och regler.              



Medlemmar i specialklubben skall också vara medlemmar i huvudklubben.                    

Röstberättigade är de personer som är skriva under specialklubben i Svenska Hundklubbens 

medlemsregister. 

Årsmötet skall äga rum i god tid före huvudklubbens årsmöte, dock senast sista februari.          

Räkenskaper omfattar kalenderår. 

Ett exemplar av upprätta års- och revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll skall insändas till 

Svenska Hundklubbens centralstyrelse senast 4 veckor före huvudklubbens årsmöte.  

Justerade styrelseprotokoll insändes löpande till huvudklubbens sekreterare.  

En viss del av huvudklubbens medlemsavgift skall återgå till specialklubben för dess 

verksamhet. Summan bestäms av centralstyrelsen i Svenska Hundklubben. 

Upphör verksamheten, skall centralstyrelsen besluta om rekonstruktion eller upplösning av 

specialklubben. Upplöses specialklubben skall dess material och samtliga tillgångar tillfalla 

Huvudklubben. Eventuella ingångna avtal och skulder övertas i sådana fall av Huvudklubben.   

 

Mom. 4 Associerade klubbar 
Fristående hundorganisation som hos Svenska Hundklubbens centralstyrelse söker om 

associering till Svenska Hundklubben. Skall ha samma mål och riktlinjer, vilket innebär att de 

upprättade stadgarna i huvudsaklig mening  ej får strida mot Svenska Hundklubbens syften 

och målsättning. 

Samarbetet skall vara av ömsesidig karaktär och skall fastställas efter dialog med varje 

enskild klubb. 

Den associerade klubben betalar en årsavgift till Svenska Hundklubben. Årsavgiften fastställs 

av centralstyrelsen. Centralstyrelsen kan om man så anser ge betalningsfrihet. 

Den associerade klubbens medlemmar behöver inte vara medlemmar i Svenska Hundklubben. 

Åtnjuter därmed inte de förmåner som ett medlemskap i Svenska Hundklubben innebär. 

Ett exemplar av upprättad års- och revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll skall insändas 

till Svenska Hundklubbens centralstyrelse senast 60 dagar efter den associerade klubben har 

haft sitt årsmöte. 

Svenska Hundklubben och den associerade klubben äger rätt att var och en för sig säga upp 

avtalet. I övrigt tillämpas regler om utträde enlig Svenska Hundklubben riksorganisations 

stadgar § 3. 

Om associerad klubb övergår till att bli rasklubb inom organisationen och har brutet 

räkenskapsår, kan klubben fortsätta att ha detta.      

        

Mom. 5 Kommittéer 
För att genomförande av verksamheten skall centralstyrelsen organisera fasta eller tillfälliga 

kommittéer. Fast kommitté, tillsätts varje år vid konstituerande möte, tillfällig kommitté, 

löpande under året. Kommittéerna skall ledas av en ordförande, som tillsätts av 

centralstyrelsen. 

Kommittéerna kan rekryteras såväl inom som utom centralstyrelsen.  

Antalet ledamöter inom kommittén bestäms av dess ordförande dock minst personer 

Kommittéernas sammansättning skall godkännas av centralstyrelsen. 

I ärenden som rör förändringar av exempelvis regelverk eller andra väsentliga förändringar av 

verksamheten, skall kommittéerna skicka det beredda ärendet tillsammans med en 

rekommendation om beslut till centralstyrelsen för formellt beslut. 
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Kommittéerna för protokoll vid sammanträden som justeras och sänds utan dröjsmål till 

centralstyrelsens sekreterare som vidarebefordrar dessa till organisationen. 



Kommittéerna skall varje år till centralstyrelsen lämna in en verksamhetsberättelse över årets 

verksamhet samt en budget för närmast kommande år, senast 4 veckor före huvudklubbens 

årsmöte. 

          

Mom. 6 Internetansvarig 

Person eller personer som ansvar för Svenska Hundklubbens internetsida skall tillsättas varje 

år av centralstyrelsen, vid det konstituerande mötet. 

Ansvarig har att följa de direktiv som ges av centralstyrelsen eller dess kommittéer. 

Ansvarig har att tillse att uppgifter som skall läggas på klubbens hemsida ej bryter mot givna 

regler och lagar för vad som gäller för publicering på nätet. 

 

 

§   14  Force majeure 
 

Om klubben på grund av omständigheter som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, 

myndighetsbeslut, naturkatastrofer, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantörer 

eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på 

sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant 

evenemang. Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalts för 

icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.         

Klubben skall efter att ha täckt sina kostnader återbetala återstoden. Klubbens beslut att 

behålla inbetalda avgifter kan ej överklagas. 

På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört 

evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.         

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader, som någon åsamkas på 

grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevals, tjänsteman eller funktionär 

inom klubben som fattat beslut om evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta 

kostnader. 

 

 

§   15  Stadgeändring 

 

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 6 veckor före ordinarie årsmöte inges till 

styrelsen som därutöver till årsmötet avger yttrande. 

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. 

För ett sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslut deltagande 

medlemmar vid ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid 2 

på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. 

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastläggas av ordinarie årsmöte. 

 

         

 

 

 

 

 

 

                  (15) 

§   16  Huvudklubbens upplösning 

 



Beslut att upphöra som klubb fattas vid ordinarie årsmöte. 

Det skall då finnas ett förslag från styrelsen som förklarar varför klubbens verksamhet skall 

upphöra. Det skall vara helt klart varför klubbens verksamhet inte kan fortsätta. 

För ett beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande 

ordinarie årsmöten och ha biträtts av minst ¾ av de röstberättigade, vid bägge dessa tillfällen. 

Därest klubben skall upplösas skall samtliga tillgångar i första hand tillfalla djurvårdande 

verksamhet. 

Innan beslut om klubbens upplösning skall en rekonstruktion av densamma eftersträvas. 


