
tjÖnsteman eller funktionär inom klubben som Hittat beslut om sådant e\enemilnQ.
~varartOrskadorellcrdirektellerindirektkostnader. -

§14STÅDGEÄNDRING

~. FÖrslagtill ändring av dessa stadgar skall senast den I januari inges till styrelsen
som däröver till årsmötet avger yttrande.
Beslut om ändring av stadgarna tattas av årsmötet.

FÖr sådant beslut krävs beslutmcd enkcl majoritet vid två på varandra tOljande
arsmöten. varav ett skall vara ordinarie. Mellan det tOrstaoch dct andra beslmet
skall minst två mimader fÖrJlyta.
Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SKK:

-

§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN

l3<:slut att hos SKK begära få upphöra som rasklubb fattas vid årsmöte.

För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta fattas av två på varandra
följande årsmöten. varav minst ett ordinarie. och på det senare årsmötct ha biträtts a'
minst Y. av de röstande.

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK skall klubbens tillgånga~ och
arkiv överHinmas till SKK att användas på sätt som sista klubbmötet beslutar i
enlighet med dessa stadgars mal- och verksamhetsparagrafer I och 2..

STADGAR
För SVENSKA WORKING KELPIE KLUBBEN Rasklubb för australian
stock dog I working kelpie (SWKK) bildad 1984, organisationsnummer 817605-
9635, antagna den 10 mars 2001 och den 16 juli 2001 fastställda av SKK den
15 november 2001

Inledning.
SVENSKA WORKINCiKELPIE KLUBBEN. Rasklubb fOraustralian stock dog .'
working kelpic (SWKK) är genom särskilt tccknat avtal anslutcn till SKK.
Svenska Working Kelpie Klubbem ska!: som rasklubb arbeta med australian sto';"
dog I working k-:lpie tor SKK:s ol:h medlemsorganisationernas gemensamma tn:ll.
FÖr \'erksamheten gäller SKK:s stadgar samt av SKK särskilt utHirdacJ.:
bcstämmelser ol:h föreskritter.
Rasklubbcns stadgar skalltasts!ällas av SKK. I den mån rasklubbens stadgar str:ucr
mot SKK:s stadgar gäller stadgar för SKK.

§ I MÅL
Svenska Working Kelpie Klubben Irasklubb för australian stock dog I working
kelpie. som är en ideell fl:irening,har till mål att inom ramen IOr SKK:s stadgar
tillvarata specitika intressen fÖrsin ras genom

att väcka intresse ror och främja aveln av mentalt och fysiskt sunda och
välbalanserade rasrena \\'orking kdpies, som även är rastypiska oeh har funktionell
exteriör

att bevara oeh utveckla rasens l11edtOddavallningsanlag och verka fOrutveckling
och dressyr och praktiskt bruk av denna

at( informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran utbildning och
vård.

att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och
hllndägandet .

at( skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren ,)ch
hundägandet

§ 2 VERKSAMHET
FÖratt nå uppsatt mål skall klubben

"
I. informcra och sprida kunskap om Svenska Working Kelpie Klllbbn. Rasklubb

för australian stoå dog I working kelpie, - dess mål. organisation och
arbetsformer

2 informera om working kelpic och dess användningsområden



3. lämna infonnation och räd i aveJsfrågor i enlighet med av SKK upprät1ade
riktlinjer

5. utbilda instruktörer. hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika
egenskaper kan komma tili användning

Klubbens räkenskaper ~.ka!ltillsammans med förvaltningsberättelse överlänmas till
revisorerna senast sex veckor Rire ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse skall

vara styrelsen tillhanda senast lvå veckor fÖre ordinarie årsmöte.
Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsen sammanträden.
När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens
sammanträden.

-t. aktiVt rÖlja den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom
landet.-

§ 10 VALBEREONING

6. anordna verksamhet i enlighet med SKK:s direktiv

9. fastställa avelskrav

/\ v årsmötet utsedd valberedning skall fÖrbereda de val som stadgemässigt skal! skO'
\ id ordinarie årsmöte.
Valberedningen skall bestå av tre ledamÖter varav en sammankallandC'.
Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och tOr övriga td år..
Sammankallande samt cn ledamot skall väljas vid varje årsmöte.
Ener beslut ti'ån styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid

styre lsesammanträde.
Sammankallande skall tillställas protokoll fran styrelsens sammanträden.

.,I. stödja oeh medverka i SKK:s forskningsarbete

8. ddta i samråd inom och utom SKK-orgnisationen

10. samla och till medlemmarna lana ut litteratur och videofilmer om vallhundar

II. fÖrmedlavalpar etter tOräldradjur som upptagits i avelsregistret samt informera
allmänheten om vikten av att valpens lOräldrarhar tillfredsställande meriter

§ 11 PROTOKOLL

12. ge medlemmarna information via ett medlemsblad

Protokoll skall fOras vid lIrsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen

skall återge dc ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara
justerade av tjänstgörande ordtlirande och a\' vald eller valdajusteringsmän.
Pl'Otokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen skall arkiveras pa betryggande sätt.§ 3 i\IEDLEMSKAP

Enskild person kan bli medlcm i rasklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. B<.:slut
0111medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK
i\rsmÖtetkan. ener förslag ti'ån styrelsenkalla den som på ett förtjänstfulltsätt
ii'iimjatklubbens synen till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlater att betala
I'(ireskrivenmedlemsavgift eller blir uksluten ur någon del av SKK-organisationen i
enlighet med SKK:s stadgar. rv1edlemsom uteslutits kan inte åter antas som m.:dlem
utan tillstyrkan Iran SKK:s Disciplinnämnd.
Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

§ 12 OISCIPLlN.:\RENDEN

FÖl'discipliniirendenoch dess handläggning gäller SKK:s stadgar.

§ 12 FORCE i\IAJEURE

!)crson anställd inom n:lgon det av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot
cHer suppleant i styrelse. kommitte eller motsvarande för den del av organisationen
anställningen avser.

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över. såsom
arbetskonflikt. myndighetsbeslut. naturkatastrof. eldsvåda, fel eller förscning i
leveranser från leverantÖreller likande omständigheter, inte kan genomföra
e\ enemang inom sin kluhbvcrksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att
a:crbetala erlagda avgiIler som avser sådant evenemang.
Klubben har således rätt att behalla del av ellcr hela den avgift som inbetalats för
icke genomjc1I1evenemang till tlickandeav uppkomna kostnader.
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan Överklagastill SKK. På motsvarande
siitt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av
den som inte n:dan erlagt avgiften.
Klubben svarar inte mr skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon
asamkats pa grund av icke genomfört e\enemang. Inte heller förtroendevald.

!\tedlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har
tillsyn över. så att någon betogad anmärkning mot hundhållningen inte kan gÖrasa\
behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar
eller niottager hundar till inackordering. dressyr eller trimning skall särskilt följa
SKK:s bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK
och myndigheter föreskriver.
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Styrelsen utser inom sig \'ice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och
kassör.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad
person har förslags- och) ttranderätt men inte rätt au deltaga i beslut.

- Styrelsen fär inom sig utse ett verkställande utskott och inom eller utom sig
kommitteer eller arbetsgrupper fOratt handlägga av styrelsen angivna
arbetsuppgi tlcr.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en fOrsig eller i tCrening
har rätt att teckna klubbens firma.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denna
av vice ordloranden..Suppleanter skall kallas till styrelsemöten med undantag a\
telefonmöten.
Styrelsen skall sammanträde minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde skall protokoll föras.
Styrelsen är beslutfÖrda samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften a\
ledamöterna är närvaranåe vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den
mcning som de flesta Iedumöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den
mening som biträds av 0änstgörande ordförande.

§ 4. MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgittens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om tlera personer i samma
hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa be.tala hel
medlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.
Hedersmedlem är beti'iad från medlemsavgift men har samma rättigheter och
skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5. VERKSAMHETSAR OCH MANDATPERIOD

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod
avses i dessa stadgar 101'de personcr som väljs enligt stadgarna: tiden thin del
arsmöte. vid vilket valet skett. till och med nästkommande eller till och med det
arsmÖtesom mandatperioden avser.

§ 6. ORGANISATION

Mom 2 Styrelsens åligg:1nden

Klubbens angelägenheter handhas av ärsmöte och en av årsmötet vald styrelse. FÖl'
bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter b.::slut ,,\
m.:dlcmmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyn.:lsen.
Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

Styrelsen skall. förutom vad som sägs i dessa och i SKK:s stadgar bland anr:at. ansvara tOrrasens a'.elsfragor i enlighet med av SKK upprättade riktlir:jcr. bereda ärenden som skall behandlas av ärsmötet
lO verkställaavarsmÖtetfattad.:beslut
. ansvara för klubbens tillgångar. arkiv och korrespondens
" avge årsredovisning inklusive redogörelser för arbetet med avelsfragor till

ordinarie årsmöte

senast 6 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsen årsredovisning med
balans- och resultaträkningar till revisorerna
upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod
avge yttrande över a\' SKK till klubben hänskjutna ärenden
följa de anvisningar som lämnas av SKK
senast .:n månad ener ordinarie årsmöte lämna SKK uppgift om styrelsens
sammansättning och
om viktigare funktioner utanför styrelsen.

§ 7. ÅRSMÖTE

i\lom l inledning.

.

Ordinarie årsmöte skall IHlIIasårligen före mars månads utgång.
Extra årsmöte skall hållas pa kallelse av styrelsen. eller när klubbens revisorer sa
begär. eller när minst en tjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär dctta tOr
uppgivet ändamål.
Om extra årsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.
Vid extra årsmöte fär beslut endast fattas i frågor som angivits i kallelsen.

.

.

..

§ 9 R.~KENSKAPER OCH REVISION "

Kallelse till ordinarie eller extra årsmÖte skall utfärdas av styrelsen och ddgc:,
medlemmarna senast 2\ dagar tOremötet genom meddelande i klubbens publikatiolI
eller genom personlig kailelsc.
Kallelsen skall innehalla uppgitter om de ärenden som skall behandlas utö..er
stadgeenliga ärenden jämte styrelsens yttrande över dessa. Valberedningens mrslag.
skall bifogas kallelsen.

.

Klubbens balans- och r..:sult:Jträkning samt styrelsen förvaltning av klubbens
angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. ,
Revisorer och revisorsupplcantcr väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden
från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmöte!.

Om behov föreligger. kan styrelsen hänskjuta enskild fråga till medlemmarnas
avgörande genom skrittlig medkmsomröstning.

!\lom 2 Dagordning.
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid IOrfall tlir denne a\
styrelsens vice ordförande
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Vid ordinarie arsmöte skall följande ärenden tOrekomma.
1. mötets öppnande
2. justering av röstlängden
3. val av ordförande rÖrmÖtet

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mÖtet
5. Val av två justeringsmän tiilika rösträknare, som jämte ordföranden skall

justera protokollet
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

Fråga om mÖtet blivit stadgeenligt utlyst
Fastställande av dagordningen
Styrdsens årsredovisning. balans- och resultatredovisning. redogörds<.: fÖr
arbetet m<.:davelstl'ågor samt revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt des,a
uppkommen vinst eller förlust.

] I. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styn::lsen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. A. Beslut om styrdsens förslag till verksamhetsplan och budget

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
14Valav ordförande.ordinarieledamöterochsuppleanterenligt* 8 samtbeslutom
suppleanternas

~jänstgöringsordning.
15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
16. Val av valberedning enligt * 10 i dessa stadgar..
17. Beslut om omedelbarjustering av punkterna 14- 16.
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast i

januari anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och
ha inkommit till styrelsen senast l januari det år ordinarie årsmöte hålls. Till
ärendet skall styrdsen för behandling av årsmötet avge yttrande och Himna
förslag till beslut.

7.
8.
9.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under'
punkt 18, kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling.men inte
till beslut.

Arsmöte avslutas (l\ styrelsens ordförande eller vid förfall för denne al
ärsmÖtets ordfÖrand,~,

;\lom 3 Röstning

Vid klubbmÖteäger va~icmedlemföra talan och utöva rösträtt fråndet ar umkr
\ilket han/hon fyller] 6 år.
RÖstningmed fullmakt får ej ske.Röstning sker som regel öppet. Röstning.vid va!
skall ske med slutna sedlar om nagon begär detta. I annat ärende än val kan rÖstning
ifl\.:dslutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.
Som mötets beslut gälkr den mening som erhåller hÖgstaröstetalet utom i t'ragadär
annat stadgas.

-fl

i,
i

~

'>

,
,"

I

För beslut fordras enkel mqjoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden
där röstning sker öppet gäller dcn 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. . - -

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den
skrivna resavationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till
mÖtesordförandenoch av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

i'>1om4 Närvarorätt mm

Vid årsmöte har följande pcrsoner rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att
delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande
mening.

. Ledamot och suppleant av SKK:s Centralstyrelse eller annan av
Centralstyrelsen utsedd person.

SKK:s verkställande direktör.
Ar nägon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för anllan

medlem.

!\lom 5 !\lotioner och ärenden.

i'vlotionsom medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen
al lämnas till styrelsen senast dt~il1januari.
Styrelsen skal! med eget yttrande överlämna motionen til! årsmötet.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende. som inte har inkommit i den
ordning som stadgas i I:a stycket. kan. om mötet så beslutar. ärendet tas upp till
behandling men inte till beslut.
Vid e:\tra årsmöte tar till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 8. Sn'RELSE
Fönaltningen av klubbens angdägenheter handhas aven av årsmötet vald styrebe.

Mom l Styrelsens organisation

Styrelsen har sitt säte i Uppsala. Styrelsen består av ordförande. vice ordförande och
km Övriga ledamöter samt tre suppleanter Minst 2/3 av de ordinarie ledamÖl<:rna
och minst häl !'ten av

suppleanterrw skall vara eller ha varit cUurägare eller djurskÖtare.

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år. övriga ledamöter fÖrtvil ar
samt suppleanter mr ett år. .
Suppleant ~iänstgöri den ordning röstetalet vid klubbmötet visar. eller. 0111röstetal
saknas. enligt beslut av årsmÖtet.Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen
kan endast \ äljas den sc'm är medlem i klubben. -


