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Stadga för DISTRIKT inom Sveriges Hundungdom
Antagna av Representantskapsmötet 2017-09-17

Inledning
Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella
föreningar, länsklubbar, specialklubbar, ungdomsorganisation och genom särskilt tecknade avtal
anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationer.
Sveriges Hundungdom ingår som ungdomsorganisation i SKK och ska som sådan arbeta för SKK:s
och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i Sveriges Hundungdoms ingående
uppgifter.
 Sveriges Hundungdoms högsta beslutande organ är Representantskapet. Dess verkställande
och förvaltande organ är Ungdomsrådet (UR).
 Sveriges Hundungdom är en ungdomsorganisation öppen för alla ungdomar med eller utan
egen hund.
 Sveriges Hundungdom arbetar efter ideella och demokratiska principer och är religöst och
politiskt obunden.
 Sveriges Hundungdoms verksamhet är drog- och alkoholfri.
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar grundstadga för Sveriges Hundungdom samt stadgar för
SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer. I den mån stadgar för Sveriges Hundungdom strider
mot SKK:s stadgar gäller stadgar för SKK.
§ 1 Mål
För Sveriges Hundungdom gäller det för SKK:s medlemsorganisationer gemensamma målet att
kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:
 Bedriva ungdomsvårdande verksamhet.
 Utbilda ungdomar i allmän hundhållning.
 Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
 Öka förståelsen för den allmänna hundhållningen i samhället.
 Verka för en naturlig övergång till SKK:s läns- och specialklubbar.
§ 2 Verksamhet
För att nå de uppsatta målen ska Sveriges Hundungdoms distrikt:
 Informera och sprida kunskap om SKK och Sveriges Hundungdom – dess mål, organisation
och arbetsformer.
 Informera om till Sveriges Hundungdom hörande verksamhet.
 Anordna friluftsbetonade aktiviteter, med eller utan hund.
 Anordna kurser, prov och tävlingar i enlighet med SKK:s bestämmelser.
 Aktivera ungdomar att delta i utbildning till ledare och föreningsfunktionär.
 Att i samarbete med Svenska Kennelklubben och dess specialklubbar orientera om samt
anordna aktiviteter i respektive specialgren.

§ 3 Organisation
 Distriktet företräder Sveriges Hundungdom inom det geografiska området där
distriktet är aktivt.
 Samtliga inom distriktet verksamma lokalklubbar ska vara anslutna till distriktet.
 Distriktet håller distriktsmöten. Ett ska innehålla redovisning av sistförflutna
verksamhetsår och kallas distriktsårsmöte.
 Distriktsårsmöte är distriktets högsta beslutande instans.
 Distriktets verkställande och förvaltande organ är distriktsstyrelsen – i dessa stadgar
kallad styrelsen. Styrelsen väljs av distriktsårsmötet.
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Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av
styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen som anställningen avser. Sådan
person kan inte heller väljas som delegat till Representantskapet.

§ 4 Avgift
Lokalklubbarnas distriktsavgift fastställs av ordinarie distriktsårsmöte och beräknas proportionellt på
antalet medlemmar i lokalklubbarna.

§ 5 Ekonomisk förvaltning
Distriktet har självständig ekonomisk förvaltning, för vilken styrelsens ledamöter är gemensamt
ansvariga. För anslutna lokalklubbars ekonomiska förpliktelser är distriktet inte ansvarigt.

§ 6 Bildande av distrikt
Bildande av distrikt regleras i § 6 Grundstadga för Sveriges Hundungdom.

§ 7 Verksamhetsår och mandatperiod
Distriktets verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa
stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det distriktsårsmöte vid vilket valet skett,
till och med nästa distriktsårsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

§ 8 Distriktsårsmöte
Moment 1 Distriktsårsmöte, ordinarie och extra
Ordinarie årsmöte sammanträder årligen i mars månad på tid och plats som bestäms av
distriktsstyrelsen.
Kallelse till ordinarie distriktsårsmötet ska utfärdas av styrelsen och tillkännages distriktets
lokalklubbar senast den 1 januari. Tillkännagivandet kan ske genom distriktets hemsida, via e-post,
skriftligt eller på annat likvärdigt sätt.
Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. Senast 14 dagar före årsmötet skall följande
handlingar finnas tillgängliga för samtliga medlemmar:










Ärendelista
Förteckning över ombud till mötet
Valberedningens förslag till val
Årsberättelse med resultat- och balansräkning
Inkomna motioner med distriktsstyrelsens yttrande
Styrelsens propositioner
Revisorernas berättelse
Verksamhetsplan
Preliminär budget för kommande verksamhetsår

Extra distriktsårsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, när distriktets revisorer så begär, eller när
minst en tredjedel (1/3) av distriktets lokalklubbar så begär detta för uppgivet ändamål. Om extra
årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar. Kallelse till extra årsmöte ska delges lokalklubbarnas
ombud senast 14 dagar före extra årsmötet. Extra årsmöte behandlar endast de frågor som föranlett
begäran om ett extra årsmöte.

Moment 2 Dagordning
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av styrelsens
vice ordförande.
Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, årsmötets ordförande.
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Vid ordinarie distriktsårsmöte ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.

Justering av röstlängd.
Val av ordförande för årsmötet.
Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda
justerarna är dessutom rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av kallade ombud enligt § 7 moment 6.
6. Fråga om ombuden blivit stadgeenligt kallade.
7. Fastställande av dagordning.
8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående distriktsårsmöte gett till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Av lokalklubbarna avgivna motioner.
13. Av styrelsen avgivna propositioner.
14. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om styrelsens förslag till budget.
15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 9 i dessa stadgar.
16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 10 i dessa stadgar.
17. Val av valberedning enligt § 11 i dessa stadgar.
18. Val av ombud till Representantskapet samt ersättare.
19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-18.
20. Övriga ärenden. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget
under dagordningens övriga punkter kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till
behandling men inte till beslut.
Vid val enligt punkt 15-18 får samtliga närvarande med förslagsrätt föreslå även andra kandidater än
de i valberedningens förslag upptagna. Sålunda föreslagen person skall ha accepterat nomineringen.
Moment 3 Val av ombud till Representantskap
Distriktet väljer vid distriktsårsmöte ombud till Representantskapet samt ersättare. Valbar som ombud
är varje röstberättigad medlem inom distriktet. Person anställd inom Sveriges Hundungdom är inte
valbar. Mandatperiod för ombud räknas från ordinarie distriktsårsmöte fram till nästa ordinarie
distriktsårsmöte.

Moment 4 Röstning
Lokalklubbens röstetal beräknas med två (2) röster per första 25-tal medlemmar, därefter en (1) röst
per varje påbörjat 25-tal medlemmar därutöver. Lokalklubb som bildats efter utgången av sistförflutna
verksamhetsår, har oberoende av medlemsantal en (1) röst.
Röstetalet fördelas på vid distriktsårsmötets närvarande ombud. Det antal röster varje ombud förfogar
över ska lämnas i heltal före årsmötet. Representeras lokalklubb av endast ett (1) ombud, förfogar hen
över hela röstetalet.
Vid årsmötet har varje ordinarie ombud i distriktet närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt.
Rösträtt har endast ombud. Röstning med fullmakt får inte ske. Röstningen ska som regel ske öppet.
Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning
ske med slutna röstsedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut
fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet eller
med slutna röstsedlar avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation mot mötets beslut i ett
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ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av
denne anmälas innan mötet förklaras avslutat. Yrkande om bordläggning av ärende ska bifallas om
minst en tredjedel av medlemmarna begär detta.

Moment 5 Närvarorätt med mera
Vid årsmöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig, men inte rätt att delta i beslut. De
har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.





Ledamot och suppleant i Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd
Ledamot och suppleant i SKK:s Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person
SKK:s verkställande direktör
Person anställd vid Sveriges Hundungdoms kansli som blivit utsedd av UR

Moment 6 Motioner och ärenden
Varje godkänd lokalklubb inom distriktet har rätt att lämna motion till distriktsårsmötet. Motion som
lokalklubb önskar få behandlad vid ordinarie distriktsårsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas
till styrelsen före den 15 januari.
Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.
Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende enligt punkt 18, Övriga ärenden, kan om mötet
så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

§ 9 Styrelse
Förvaltningen av distriktets angelägenheter handhas av en av distriktsårsmötet vald styrelse.
Moment 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande samt fyra (4) eller sex (6) ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter.
Valbar till funktion i styrelsen är ordinarie medlem, med undantag av anställd inom Sveriges
Hundungdom. Ordföranden väljs för en tid av ett (1) år. Av övriga ledamöter och suppleanter väljs
årligen halva antalet för en tid av två (2) år. Året räknas från årsmötet till och med nästa årsmöte.
Avgår ledamot eller suppleant under första året av sin mandattid väljs vid nästa distriktsårsmöte ny
ledamot respektive suppleant efter denne för återstoden av dennes mandattid – så kallat fyllnadsval.







Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte
rätt att delta i beslut.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller
arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att
teckna lokalklubbens firma.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter
så begär. Kallelse ska utfärdas senast sju dagar före sammanträdet till ordinarie ledamöter och
suppleanter.
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras.

Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är
närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om
röstetalet är lika gäller den mening som stöds av sammanträdets ordförande.
Bordläggning av ärende ska ske om minst en tredjedel (1/3) av styrelsen begär detta. Sådant beslut ska
protokollföras.
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Ledamot som inte är enig med majoritetens beslut, kan genom anteckning till protokollet anmäla
avvikande mening eller att denne inte har deltagit i beslutet.
Moment 2 Styrelsens uppdrag
Styrelsen ska:
 Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.
 Verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag.
 Ansvara för klubbens arkiv och korrespondens samt förvalta distriktets tillgångar, samt föra
noggranna räkenskaper över klubbens ekonomi.
 Avge årsredovisning till ordinarie distriktsårsmöte.
 Överlämna årsredovisning med balans- och resultaträkning senast 21 dagar före distriktsårsmötet
till revisorerna.
 Upprätta verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsperiod.
 Årligen, senast den 15 april, skicka de uppgifter avseende verksamheten som Ungdomsrådet
begär, såsom aktuell styrelseförteckning och årsredovisning.
 Föra protokoll vid distriktets möten och sammanträden.
 Utse distriktets representanter i organisationer, till vilka distriktet är ansluten eller får utse
representant.
 Besluta i sådana frågor, som enligt dessa stadgar inte ska avgöras av årsmöte eller anses vara av
sådan vikt, att de ska förläggas årsmöte.
 I övrigt förvalta klubbens angelägenheter i enlighet med vad som står i dessa stadgar, Sveriges
Hundungdoms grundstadgar.
§ 10 Revisorer
Distriktsårsmötet väljer två (2) revisorer samt en till två (1-2) revisorssuppleanter.
 Distriktets balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av distriktets angelägenheter
ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
 Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett (1) år. Med ett år menas tiden från det
distriktsårsmöte då val skett till och med nästa ordinarie distriktsårsmöte.
 Distriktets räkenskaper ska tillsammans med årsredovisning överlämnas till revisorerna senast 21
dagar före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar
före ordinarie klubbårsmöte.
 Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.
 Protokoll från styrelsens sammanträden ska skickas till ordinarie revisorer.
 Revisorerna har rätt att yrka att ett extra distriktsårsmöte ska hållas.
§ 11 Valberedning
Av distriktsårsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie
distriktsårsmöte. Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter varav en (1) sammankallande samt en
(1) suppleant. Mandatperioden för sammankallande och övriga ledamöter ska vara ett (1) år.
Efter beslut från distriktsstyrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsens
sammanträden. Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.
§ 12 Protokoll
Protokoll ska föras vid distriktsårsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de
ärenden som behandlas och de beslut som fattas och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande
och av valda justerare.
 Protokollen ska vara tillgängliga för distriktets lokalklubbar.
 Protokollen ska sparas och arkiveras på ett betryggande sätt.
§ 13 Disciplinärenden
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK).
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§ 14 Force majeure
Om lokalklubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt,
myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller
liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sitt distrikts verksamhet på sätt som
planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Distriktet har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört
evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Distriktets beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Ungdomsrådet i första hand och till
SKK:s Centralstyrelse i andra hand. På motsvarande sätt har distriktet rätt att begära betalning av
avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Distriktet svarar inte för
skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört
evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom distriktet eller Sveriges
Hundungdom som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador, direkta eller indirekta
kostnader.
§ 15 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar ska efter godkännande av distriktsårsmötet lämnas till Sveriges
Hundungdoms Ungdomsråd, som däröver till Representantskapsmötet avger yttrande.
Beslut om ändring fattas av Representantskapsmötet.
För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar (3/4) av de delegater som deltar i
beslutet vid ett ordinarie Representantskapsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet
vid två på varandra följande Representantskapsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie.
§ 16 Uteslutning
Medlem, som uppenbarligen motarbetar Sveriges Hundungdoms syften eller på annat sätt handlar så
att Sveriges Hundungdoms anseende skadas, kan av Ungdomsrådet rapporteras till SKK:s
disciplinnämnd för beslut.
§ 17 Upplösning av distriktet
För upplösning av distriktet krävs beslut av två på varandra följande distriktsårsmöten, varav det ena
ska vara ett ordinarie distriktsårsmöte. Det andra extra distriktsårsmötet kan sammanträda tidigast två
månader efter det första. För giltigt beslut om upplösning av distriktet krävs minst två tredjedels
majoritet (2/3) av närvarande röstberättigade ombud.
Ungdomsrådet fattar beslut om att distriktet ska upphöra innan det träder i kraft. Minskar distriktets
godkända lokalklubbar så att verksamheten inte kan fortgå ändamålsenligt eller bedrivs verksamheten
på sådant sätt att det skadar eller motverkar Sveriges Hundungdoms syften, har Ungdomsrådet rätt att
besluta om distriktets upplösning. Vid distriktets upplösning ska dess tillgångar förvaltas av
Ungdomsrådet tills ett nytt distrikt bildas innehållandes det geografiska området.
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