SHCF Stadga antagen vid kongressen den 13 och 14 maj 2006. Reviderad av kongressen den 20 och 21
november 2010, den 2 april 2016 samt vid kongressen den 7 april 2018.

Innehåll:
Kapitel 1. Allmänna bestämmelser
Kapitel 2. Medlemskap / Normalstadga för sällskap
Kapitel 3. Borttagen 2016
Kapitel 4. Kongress
Kapitel 5. Förbundsstyrelsen
Kapitel 6. Förvaltning
Kapitel 7. Sanktioner, Påföljder

Stadga:
Kapitel 1 Allmänna bestämmelser
§ 1.01 Definitioner
Svenska Hundkapplöpningssportens
Centralförbund, SHCF, nedan kallat
förbundet, är en ideell central
sammanslutning av i Sverige
verksamma ideella
hundkapplöpningssällskap, nedan kallade
sällskap.
§ 1.02 Ändamål
Förbundets ändamål är att främja
samspel och aktiviteter som bidrar till
såväl hundars som människors positiva
utveckling. Främja en god avel och
uppfödning av kapplöpningshundar samt
främja ett gott djurskydd för
kapplöpningshundar.
§ 1.02.01 Förbundets värderingar
Förbundet är en partipolitisk obunden
demokratisk organisation som
värnar om grundläggande demokratiska
principer i samhället. Förbundet bygger
sin verksamhet på respekten för alla
människors lika värde och rättigheter.
Värderingar som styr verksamheten är
solidaritet och sammanhållning mellan
medlemmar.
§ 1.02.02 Jämställdhet
Förbundet ska sträva efter en sådan
fördelning av förtroendeuppdragen
att både män och kvinnor får en rättvis
representation ur jämställdhetssynpunkt.
Det innebär att representation vid
kongressen, förbundsstyrelsen,
sällskapens styrelser återspeglar
fördelningen mellan män och kvinnor
bland medlemmarna.
§ 1.03 Uppgift
– organisera, leda och kontrollera
sporten
– utveckla tävlings-, och träningsformer
för sporten
-svara för en organiserad
tävlingsverksamhet i Sverige
– inför myndigheter och andra
organisationer tillvarata
hundkapplöpningssportens intressen
-verka för god hundhållning
-verka för sportens utveckling och
spridning
-stödja och verka för en god
Ungdomsverksamhet

§ 1.03.01 Förbundets organisation
Förbundets verksamhet utövas lokalt och
regionalt i sällskap genom sällskapens
medlemsmöten och sällskapens styrelser.
Förbundets verksamhet utövas centralt
genom de centrala organen, kongress,
och förbundsstyrelse.
§ 1:04 Förbundets säte
Förbundet har sitt säte i Stockholm.
Kapitel 2 Medlemskap / Normalstadga för
sällskap
§ 2.01 Anslutning
Sällskap som uppfyller de villkor som
uppställts i denna stadga kan bli anslutet
till förbundet. För anslutning av sällskap
fordras ett enhälligt beslut av
förbundsstyrelsen, som fastställer
sällskapets namn samt sällskapets
geografiska verksamhetsområde.
Nybildat sällskap ska ha antagit
normalstadgan för sällskap §§
2.02.01-2.02.28.
§ 2.02 Normalstadga för sällskap
§2.02.01 Definition
Hundkapplöpningssällskapet, nedan
kallat sällskapet, är en ideell
sammanslutning av människor som i
Sverige är verksamma inom
hundkapplöpningssporten.
Sällskapets styrelse väljs av sällskapets
årsmöte.
§ 2.02.02 Ändamål
Sällskapets ändamål är att främja ett
samspel mellan människa och hund samt
att stimulera till motion och aktiviteter
som bidrar till såväl människors som
hundars utveckling, § 1.02, § 1.02.01
samt 1.02.02 i förbundets stadgar.
§ 2.02.03 Uppgift
Sällskapets uppgift är att inom av
förbundsstyrelsens fastställt geografiskt
område, organisera, leda och kontrollera
sporten i enlighet med förbundets
anvisningar.
Inför regionala och lokala myndigheter
och organisationer tillvarata
hundkapplöpningssportens intressen.
Verka för en god hundhållning bland
sällskapets medlemmar. Svara för

sportens lokala spridning och utveckling,
samt som arrangör av såväl träning som
tävling erbjuda de enskilda
medlemmarna dessa aktiviteter i
enlighet med förbundets stadga och
regelverk.
§ 2.02.04 Sällskapets säte
På förslag av sällskapet fastställs detta
av förbundsstyrelsen.
§ 2.02.05 Medlemskap, inträde
enskild person
Medlem antas i sällskapet av styrelsen
efter särskild skriftlig ansökan.
Medlemsansökan får avslås om det kan
antas att vederbörande kommer att
motarbeta förbundets eller sällskapets
intressen. Medlem som uteslutits av
förbundsstyrelsen kan inte beviljas
inträde i sällskap utan omprövning av
förbundsstyrelsen. Beslut om avslag på
medlemsansökan fattas av sällskapets
styrelse efter samråd med
förbundsstyrelsen.
Medlem som antagits av sällskapet ska
följa förbundets stadga och
normalstadga för sällskap, regelverk och
anvisningar.
§ 2.02.06 Medlemskap
a) Medlemskapet bör vara hos det
sällskap som verkar i det av
förbundsstyrelsen fastställda
geografiska området, där medlem
huvudsakligen har sin
mantalsskrivningsadress.
b) Medlem har rätt att delta i möten och
andra sammankomster som anordnas för
medlemmarna av sällskapen.
c) Medlem har rätt till fortlöpande
information om såväl sällskapets som
förbundets angelägenheter.
d)Medlem har att söka denna
information via sportens etablerade
informationskanaler.
e) Medlem ska följa förbundets stadga
och regelverk.
f) Medlem ska följa normalstadga för
sällskap jämte av sällskapets styrelse
fattade beslut.
g) Medlem äger rätt att delta i
sällskapets eller förbundets verksamhet
under de former som är vedertagna
inom hundkapplöpningssporten och på
lika villkor.
h) Medlem ska årsvis utan särskild

anfordran erlägga fastställd avgift.
i) Enskild medlem äger inte rätt att
representera mer än ett sällskap under
ett kalenderår.
j) Sällskap kan till kongressen föreslå
enskild medlem som hedersmedlem.
Medlem ska under minst 10 år på
särskilt förtjänstfullt sätt ha företrätt
hundkapplöpningssportens intressen
lokalt och regionalt. § 4.14. Sådan
medlem är avgiftsbefriad från lokal
avgift.
Hedersmedlemmen har rösträtt i
sällskapet.
k) Medlem har inte rätt till del av
sällskapets behållning eller egendom vid
upplösning av sällskapet.
§ 2.02.07 Informationsskyldighet
Enskild medlem är skyldig att hålla
förbundet och sällskapet fortlöpande
informerat om sina personliga
förhållanden vad avser, adress- och
kontaktuppgifter, samt antal hundar.
§ 2.02.08 Utträde
Medlem som vill utträda ur sällskapet,
ska skriftligen anmäla detta till
sällskapets styrelse. Utträde ur
sällskapet sker vid nästföljande årsskifte.
Medlem som till sällskapet ej har betalt
stadgeenliga avgifter ska anses ha
utträtt ur sällskapet 2 månader efter
angiven förfallodag för avgiften.
Förbundet ska informeras varvid
förbundet återkallar samtliga gällande
licenser.
§ 2.02.09 Uteslutning
Medlem som uppenbart skadar
sällskapets och därmed förbundets
intressen, genom att inte följa gällande
stadgar och regelverk samt särskilda
anvisningar kan på förslag av sällskapet
till förbundsstyrelsen uteslutas av
ansvarsnämnden.
Beslut om uteslutning fattas av
ansvarsnämnden i enlighet med § 7.0.
Vid beslut om uteslutning sker detta från
det datum som ansvarsnämnden fattar
beslutet.
Medlem som uteslutits enligt ovan kan ej
beviljas inträde i något sällskap utan
omprövning av förbundsstyrelsen.
§ 2.02.10 Styrelse
Sällskapets angelägenheter handhas av

styrelsen. Styrelsen ska inom ramen för
förbundets verksamhet och dess stadga
verka för sällskapets utveckling samt
tillvarata medlemmarnas intressen.
§ 2.02.11 Styrelsens åligganden
Styrelsen har att tillse att för sällskapet
bindande regler iakttas. Verkställa att av
års- och medlemsmöte fattade beslut
genomförs.
Planera leda och organisera det löpande
arbetet inom sällskapet. Ansvara för och
förvalta sällskapens medel.
Kalla till, samt genomföra års- och
medlemsmöte.
§ 2.02.12 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande och ett
jämt antal ordinarie ledamöter samt två
suppleanter.
§ 2.02.13 Styrelsen, val
Styrelseledamöter och suppleanter väljs
av årsmötet för tid som anges i §
2.02.22.
a) Avgår vald styrelseledamot före
mandattidens utgång inträder suppleant,
vilken enligt den mellan suppleanterna
bestämda ordningen står på tur, som
styrelseledamot för tiden fram till nästa
årsmöte.
b) Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, kassör, sekreterare och de
övriga befattningar som behövs för
verksamhetens skötsel.
c) Styrelsen får kalla enskild person som
adjungerad ledamot, vilken dock ej har
rösträtt.
§ 2.02.14 Sällskapets firma
Sällskapets firma tecknas av styrelsen
eller om styrelsen så bestämmer, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av
styrelsen särskild utsedd person.
§ 2.02.15 Sammanträden, beslutsförhet och
protokoll
Styrelsen sammanträder när ordföranden
eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer, dock minst 3 gånger per år.
Styrelsen är beslutför om samtliga
ledamöter kallats till sammanträdet och
minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträden ska protokoll föras.
Avvikande mening ska antecknas i
protokollet.

§ 2.02.16 Styrelsens funktioner
a) Ordföranden är sällskapets officielle
representant. Ordföranden leder
styrelsens förhandlingar och arbete samt
övervakar att såväl normalstadga för
sällskap som övriga av sällskapets
bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder träder vice
ordföranden in i dennes ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland
styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande, dock bör nedan
angivna uppgifter ankommer på
sekreterare och kassör.
b) Sekreteraren:
förbereder styrelsens sammanträden och
sällskapets möten föra protokoll vid
styrelsens möten och sällskapets
sammanträde registrera och förvara
skrivelser tillse att fattade beslut följs
upp och verkställs av styrelsen om
ordföranden inte bestämmer annat,
underteckna utgående skrivelser, förvara
kopior och årligen upprätta förslag till
verksamhetsberättelsen för sällskap.
c) Kassör:
– bevaka att erforderliga
medlemsavgifter erlägges
– bevaka att sällskapet söker de bidrag
som kan finnas till förfogande för
sällskapet
– svara för sällskapets bokföring vilket
innebär skyldighet att föra kassabok för
sällskapets räkenskapsår
– driva in sällskapets utestående
fordringar verkställa sällskapets
utbetalningar samt att se till att det finns
verifikationsunderlag för dessa, lämna
särskilda uppgifter, upprätta deklaration
samt lämna arbetsgivare-, och
kontrolluppgifter
– upprätta förslag till årsbokslut
innefattande balans- och resultaträkning
– föra medlemsmatrikel och
inventarieförteckning enligt beslut av
styrelsen, tillse att såväl sällskapets
tillhörigheter är försäkrade till
betryggande belopp, såväl som att
försäkring för sällskapet tecknas i
händelse av olycka på banan i samband
med tävling eller träning på sällskapets
bana.
§ 2.02.17 Verksamhets-, och
räkenskapsår

Verksamhets-, och räkenskapsår
sammanfaller med ett kalenderår.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från
årsmötet till och med årsmötet
påföljande år.
§ 2.02.18 Revision
Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna
sällskapets räkenskaper, årsmötes-, och
styrelseprotokoll, samt övriga handlingar
som revisorerna önskar ta del av,
närhelst de så begär, samt när det gäller
revision av förvaltning för det senaste
räkenskapsåret, senast en månad före
årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens
förvaltning och räkenskaper för det
senaste verksamhets-, och
räkenskapsåret samt till styrelsens
överlämna revisionsberättelse senast 14
dagar före årsmötet.
§ 2.02.19 Sektioner
Sällskapet ska för sin verksamhet
inrätta följande sektioner
Ungdomssektion
Tävlingssektion
Utöver nämnda sektioner kan sällskapet
fatta beslut om ytterligare sektioner vid
behov.
Sällskap som finner det lämpligt kan,
efter hörande av förbundsstyrelsen,
organisera sin verksamhet i geografiska
sektioner inom det geografiska området
som fastställts av förbundsstyrelsen.
Beslut om bildandet eller nedläggande av
sektion, fattas av årsmötet på förslag
från styrelsen.
Ledningen av varje sektion utövas av en
sektionsstyrelse.
Styrelsen fastställer, i särskild instruktion
eller på annat lämpligt sätt, de
befogenheter och skyldigheter som
sektionsstyrelsen har.
Sektionsstyrelse upprättar förslag till
budget och verksamhetsplan för
sektionen att gälla nästföljande
verksamhetsår.
Budget och verksamhetsplan inlämnas
till styrelsen för godkännande senast den
31 oktober året innan verksamhetsåret.
§ 2.02.20 Möten – Årsmöte
Sällskapet håller årsmöte senast den 28
februari året efter verksamhets- och
räkenskapsåret.

Motioner eller förslag till årsmötet ska
vara styrelsens tillhanda senast den 15
december året innan årsmötet.
Styrelsen ska med eget yttrande
utsända inkomna motioner och förslag
till årsmötet senast i samband med
kallelsen.
– Kallelse
Kallelse jämte dagordning för årsmötet
ska vara medlem tillhanda senast två
veckor före årsmötet.
Styrelsen ska hålla
verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före
årsmötet.
– Rösträtt, beslutsförhet
Medlem som i föreskriven ordning betalt
sin avgift till förbundet och under året
fyllt 15 år har rösträtt på möte.
Mötet är beslutfört med det antal
röstberättiga medlemmar som är
närvarande på mötet.
– Medlemsmöte
Sällskapet ska hålla minst två
medlemsmöten per år utöver årsmötet.
Styrelsen bestämmer tid och plats jämte
dagordning för mötet.
Kallelse jämte dagordning ska vara
medlemmarna tillhanda senast 14 dagar
före mötet.
Medlem som önskar få fråga upptagen
på dagordningen ska skriftligen
inkomma med denna senast 7 dagar före
medlemsmötet.
Extra medlemsmöte kan hållas när
styrelsen så beslutar, eller när hälften av
medlemmarna begär ett sådant möte.
Beslut får endast fattas i fråga som
upptas på dagordningen.
Inför kongress ska medlemsmöte
hållas, detta ska behandla de inkomna
kongressmotionerna med
förbundsstyrelsens yttrande.
Rösträtt vid medlemsmöte, ordinarie
eller extra ges enligt, § 2.02.20,
Rösträtt, beslutsförhet.
§ 2.02.21 Valberedning
Sällskapets årsmöte ska utse en
valberedning med minst tre ledamöter
varav en utses till sammankallande.
Antalet ledamöter ska vara ojämnt.
Valberedningens uppgift är att utarbeta
förslag på kandidater till de val som ska

förrättas vid årsmöte eller annat
medlemsmöte.
Sällskapets styrelse ska senast den 1
november underrätta medlemmarna om
de val som ska förrättas vid årsmötet.
Samtidigt lämnas upplysningar om de
ledamöter vilkas mandattid utgår och
anges sista dag för att lämna förslag till
valberedningen.
Valberedningen ska nominera
ordförande jämte det antal
styrelseledamöter och suppleanter som
årsmötet fastställt. Två revisorer jämte
två suppleanter ska nomineras.
Ombud till kongress nomineras i det
antal stadgan medger.
Skriftliga förslag till kandidater för valen
ska i slutet kuvert, eller via mail, vara
valberedningen tillhanda senast den 15
januari, då nomineringen är avslutad.
Valberedningen har även efter denna
tidpunkt rätt att föreslå kandidater.
Valberedningen förslag för de val
årsmötet ska företa och övriga
inlämnade förslag på kandidater ska
bifogas kallelsen till årsmötet.
Nominering av kandidater till ledamöter i
valberedningen sker på årsmötet.
Endast kandidater som föreslagits av
valberedningen eller av valberedningen
antecknats som övriga förslag kan väljas
av årsmötet.

medlemsavgifter.
§ 11. Val av:
– sällskapets och styrelsens ordförande
för en tid av två år
– ledamöter för en tid av två år
– två suppleanter för en tid av ett år
– två revisorer för en tid av två år
– två revisorssuppleanter för en tid av
ett år
– tre ledamöter till valberedning för ett
år varav en är sammankallande
– val av ombud jämte suppleanter till
dessa som ska representera sällskapet
på nästkommande kongress för en tid av
ett år
§ 12. Behandling av motioner och
förslag.
§ 13. Årsmötet avslutas
Ärende som inte angetts i den av
sällskapets styrelse utfärdade kallelsen,
upptas på dagordningen om mötet med
minst två tredjedelars majoritet av de
röstande så beslutar. Beslut i ärendet
kan dock inte fattas förrän sällskapets
styrelse haft tillfälle att yttra sig till
årsmötet.
Om årsmötet ej beviljar sällskapets
styrelse ansvarsfrihet upphör därmed
samtliga ledamöters uppdrag.
Vid medlemsmöte, som inte är årsmöte,
ska bl. a §§ 1-5 dagordningen samt
aktuella ärenden behandlas.

§ 2.02.22 Årsmöte, dagordning
Vid årsmötet förekommer följande
ärenden.
§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Upprop och fastställande av
röstlängd för mötet.
§ 3. Mötets behöriga utlysande.
§ 4. Fastställande av dagordning.
§ 5. Val av:
ordförande för mötet;
sekreterare för mötet;
justerare att jämte ordföranden justera
dagens protokoll
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
samt resultat-, och balansräkning.
§ 7. Revisorernas berättelse över
styrelsens och sektionsstyrelsernas
förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.
§ 8. Styrelsens förslag till förfarande
med uppkommet över-/underskott
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den
tid revisionen omfattar.
§ 10. Fastställande av

§ 2.02.23 Motioner till kongress,
Medlem som önskar lägga motion till
kongressen kan göra detta via
sällskapets styrelse.
Sällskapets styrelse ska avge ett
yttrande över motionen innan den
insänds till förbundsstyrelsen.
Motion ska vara sällskapets styrelse
tillhanda senast den 1 november.
§ 2.02.24 Beslut, omröstning,
rösträtt, beslutsförhet, (§ 2.02.20)
Vid röstning har varje närvarande
medlem en röst.
Beslut fattas med allmänt bifall eller
efter omröstning, votering, där sådan
begärts.
Med undantag för, § 2.02.22 ärende som
ej finns på dagordningen,
2.02.25 ändring av stadgar, § 2.02.26
första stycket upplösande av sällskap,
avgörs vid omröstning alla frågor med
enkel majoritet. Omröstningen sker

öppet, dock att val ska ske med slutna
valsedlar, om röstberättigad medlem så
begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller
vid lika röstetal det förslag som biträdes
av ordföranden vid mötet, om han är
röstberättigad. Är inte denne
röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i
händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Sällskapets styrelseledamöter har inte
rösträtt i frågor som berör förvaltningen
av deras uppdrag.
§ 2.02.25 Ändring stadgar
Endast kongressen kan ändra dessa
stadgar.
§ 2.02.26 Sällskaps, sektions
upplösande
På förslag till årsmötet kan sällskapet
upplösas under förutsättning att två
tredjedelar av antalet avgivna röster
biträder beslutet.
Vid beslut om bildande eller nedläggning
av sektion, fattas detta med enkel
majoritet.
§ 2.02.27 Vid beslut om upplösning
av sällskapet.
I beslut om upplösning av sällskapet
ska anges att sällskapets tillgångar ska
tillfalla förbundet.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av
styrelsens och årsmötets protokoll i
ärendet, samt revisionsberättelse jämte
balans-, och resultaträkning, ska
omedelbart delges förbundsstyrelsen.
§ 2.02.28 Övrigt
Utöver normalstadga för sällskap gäller
förbundets stadga och sportens
regelverk.
Ordföranden bär det yttersta ansvaret
för att förbundets samtliga stadgor och
regelverk är väl kända i organisationen
och att dessa finns tillgängliga för
medlemmarna.
§ 2.03 Medlemsansökan, sällskap
Sällskap som önskar anslutas till
förbundet ska till förbundsstyrelsen
jämte skriftlig ansökan insända
mötesprotokoll där det framgår att
förbundets normalstadga för sällskap
antagits, sammansättningen av styrelse,
förslag till sällskapets namn samt vilket
geografiskt område sällskapet ska verka
i. Innan anslutning sker ska

förbundsstyrelsen inhämta synpunkter
från övriga sällskap.
§ 2.04 Anslutet sällskap
Anslutet sällskap ska hålla förbundet
ofördröjligen underrättat om,
personförändringar i styrelse samt om
ändrad organisation i övrigt. Detsamma
gäller förändring av anläggning vid
vilken sällskap bedriver verksamhet.
§ 2.05 Efterrättelse
Sällskapen och dess medlemmar ska
ställa sig denna stadga, sportens
regelverk samt övriga av förbundet
utfärdade bestämmelser, till
efterrättelse. Det åligger sällskap att
bedriva utbildningsverksamhet i enlighet
med förbundets anvisningar.
§ 2.06 Årsavgift
Varje sällskap erlägger senast den 31
mars varje år en årsavgift till förbundet.
Årsavgiften baseras på det antal ombud
som varje sällskap enligt § 4.01.02 äger
företrädas av vid kongressen.
Årsavgiftens storlek fastställs av
ordinarie kongress.
§ 2.07 Utträde
Önskar sällskap utträda ur förbundet
ska skriftlig anmälan härom inges till
förbundets styrelse senast den 1
december. Förbundsstyrelsen kan i
sådant fall besluta om utträde att gälla
från den 1 januari påföljande år.
§ 2.08 Uteslutning och varning
Sällskap som inte fullgör sina
förpliktelser enligt denna stadga kan
med omedelbar verkan uteslutas ur
förbundet. Detsamma gäller sällskap
som bedriver sin verksamhet på sådant
sätt att hundkapplöpningssportens
anseende sätts i fara. Beslut om
uteslutning fattas av kongressen med
minst 2/3 majoritet. Vid förmildrande
omständighet kan förbundsstyrelsen
istället meddela sällskapet varning.
Innan förbundsstyrelsen beslutar om
varning ska yttrande inhämtas från
ansvarsnämnden.
§ 2.09 Gemensamma medel
Sällskap, som utträtt eller uteslutits,
äger inte rätt att återbära inbetalda
medel och äger inte heller rätt till del

i någon av förbundets tillgångar.
§ 2.10 Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan inom sällskapet
utses en person, som på ett särskilt sätt
främjat hundkapplöpningssportens
intressen lokalt. Hedersmedlemmen
utses av sällskapets ordinarie årsmöte
på förslag av sällskapets styrelse. Beslut
om utseende av hedersmedlem fattas
med två tredjedels majoritet av
årsmötet. Hedersmedlem har rösträtt vid
års- och medlemsmöten.
Kapitel 3 borttaget efter beslut på
kongressen 2016.
Kapitel 4 Kongress
§ 4.01 Definition
Kongressen är förbundets högsta
beslutande organ.
§ 4:01:01 Ledamöter
Kongressens ledamöter är de av
sällskapen valda ombud.
Förbundsstyrelsens ledamöter och dess
suppleanter, revisorer och deras
suppleanter, ska kallas till kongressen.
De har då yttrande- och förslagsrätt men
ej rösträtt.
§ 4:01:02 Antal ombud
Antalet ombud ska vara 25, som
fördelas på sällskapen i förhållande till
medlemsantalet den 31 december året
före kongressen. Inget sällskap får ha
fler än 5 ombud och inget färre än 1
ombud. Lika många suppleanter som
ombud ska väljas.
§ 4:01:03 Mandattid ombud
Mandattiden för ombud, börjar med
sällskapets årsmöte och varar
fram till nästa årsmöte.
§ 4:01:04 Anmälan
Sällskap ska årligen, senast den 15
mars insända till förbundsstyrelse;
förteckning över styrelsen, revisorer,
valda ombud samt suppleanter för
ombuden. På anmodan även
årsmötesprotokoll, årsberättelse,
verksamhetsplan.
§ 4:01:05 Kongress sammanträde

Ordinarie kongress hålls varje år senast
den 1 maj. Förbundsstyrelsen
bestämmer tid och plats. Kallelse ska
sändas till sällskapen senast under
december månad och anslås samtidigt
på SHCFs hemsida.
§ 4:01:06 Extra kongress
Extra kongress avhålls då minst hälften
av sällskapens valda ombud så begär
eller efter beslut av förbundsstyrelsen.
Extra kongress ska också inkallas om
ordinarie kongress ej tillstyrker
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Skulle vid extra kongress
förbundsstyrelsen inte beviljas
ansvarsfrihet upphör därmed uppdraget
för samtliga ledamöter.
Extra kongress ska utse ny
förbundsstyrelse med mandattid fram till
nästa ordinarie kongress.
Sådan begärd eller beslutad extra
kongress ska avhållas, om inte annat
begärts, inom sex veckor
från den dag förbundsstyrelsen mottog
begäran eller förbundsstyrelsen
beslutade om extra förbundskongress.
Förbundsstyrelsen beslutar om tid och
plats för extra kongress och fastställer
dagordningen i enlighet med begäran
eller beslut. Vid extra kongress får
endast de ärenden som upptagits i
dagordningen avgöras.
§ 4:01:07 Kallelse ordinarie kongress, extra
kongress.
Kallelse ska ske enligt § 4:01:05, till
kallelsen ska bifogas dagordning samt
därtill hörande handlingar. Kallelse med
förslag och övriga handlingar till extra
kongress ska sändas till ombuden och
övriga i §4:01:01 samt sällskapen 14
dagar före extrakongressen.
§ 4:01: 08 Information
Sällskap ska informera sina medlemmar
om beslutad kongress och de ärenden
som där ska avgöras samt om de beslut
som fattats vid kongressen.
§ 4:01.09 Närvarorätt
Vid kongress äger medlem i anslutet
sällskap rätt att närvara. Vid extra
kongress kan förbundsstyrelsen
besluta att endast ombuden får närvara.
§ 4:02 Kongressutskott

Kongressen tillsätter kongressutskott.

§ 4:02:01 Kongressutskott
Kongressen ska tillsätta ett
kongressutskott.
Kongressutskottets uppgift är att
behandla eventuella anmärkningar mot
förbundsstyrelsens förvaltning och att
till- eller avstyrka ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen. De ska föreslå
de ändringar i förslaget till rambudget
som kan föranledas av kongressens
beslut samt lämna förslag till
arvoden och reseersättningar inom
förbundet. Utskottets uppgift är att
utforma förslag till beslut beträffande de,
program, motioner och uttalanden som
kongressen remitterar till utskottet.
Utskottet ska också ta emot och bereda
nomineringar till valberedningsutskott
samt lägga fram förslag till valet av detta
utskott.
Kongressutskottet verkar endast under
kongressens sammanträde. Antalet
ledamöter framgår av § 4.04
§ 4:03 Valberedningsutskott
Kongressen ska tillsätta ett
valberedningsutskott.
Valberedningsutskottets uppgift är att
utarbeta förslag på kandidater till de val
som ska förrättas av kongressen
Antalet ledamöter framgår av § 4.04
§ 4:03:01 Kungörelse om val
Förbundsstyrelsens ska under december
månad sända sällskapen information
om de val kongressen ska företa.
Samtidigt lämnas upplysningar om de
ledamöter vilkas mandattid utgår och
anges sista dag för att lämna förslag till
valberedningsutskottet.
Övriga medlemmar informeras via SHCFs
hemsida.
§ 4:03:02 Lämnande av förslag
Skriftliga förslag till kandidater för valen
ska i slutet kuvert, eller via mail, vara
valberedningen tillhanda senast den 15
februari, då nomineringen är avslutad.
Valberedningsutskottet har även efter
denna tidpunkt rätt att föreslå
kandidater.
§ 4:03:03 Offentliggörande av förslag
Valberedningsutskottets förslag till de val

ordinarie kongress ska företa och övriga
till utskottet inlämnade förslag på
kandidater ska senast 20 dagar före
kongressen sändas till dess ledamöter,
övriga enligt § 4:01:01 nämnda samt
sällskapen.
§ 4:03:04 Valbarhet
Endast av valberedningsutskottet
föreslagen kandidat eller kandidat som
skriftligen föreslagits till utskottet och
som åter föreslås under kongressen är
valbar. Alla ombud är dock valbara som
mötesfunktionärer samt till ledamöter i
utskotten.
§ 4:04 Dagordningen
Kongressen öppnas av förbundets
ordförande eller av den
förbundsstyrelsen utser att öppna
kongressen.
1 Val av:
- Kongressordförande
- Kongressekreterare
2 Fastställande av dagordning och
tidsprogram
3 Rapport angående val av ombud
4 Upprop
5 Kongressens behöriga kallande
6 Kongressens genomförande
7 val av:
- Tre justerare tillika rösträknare samt
kongressutskott att tillsammans med
ordföranden justera protokollet
skyndsamt. Varav en väljs som
ordförande, en sekreterare och en
ledamot.
8 Kostnader för
kongressen/reseersättning
9 Verksamhetsberättelse med årsbokslut
10 Förbundsrevisorernas berättelser
11 Förfarande med överskott eller
underskott i årsbokslutet
12 Ev. kongressutskottets rapport
13 Till eller avstyrkan av ansvarsfrihet
för förbundsstyrelsen
14 Handlingsprogram för kommande
tvåårsperiod, endast jämna år
15 Rambudget och ev. ändringar av
regler för avgiftsuttag, kommande
tvåårsperiod endast jämna år
16 Arvoden
17 Styrelsens propositioner
18 Motioner enligt stadgans 4:06:01
19 Val av:
Jämna år

- en förbundsordförande
- tre ordinarie förbundsstyrelseledamöter
- två förbundsstyrelsesuppleanter
- en förbundsrevisor
- en revisorssuppleant
- ev. ombud i annan organisation
- val av valberedningsutskott ordförande
två ledamöter varav en är sekreterare en
suppleant
- två ledamöter i ansvarsnämnden
- två ersättare i ansvarsnämnden
Ojämna år
- en vice förbundsordförande
- två ordinarie förbundsstyrelseledamöter
- en suppleant
- en förbundsrevisor
- en revisorssuppleant
- en ledamot i ansvarsnämnden
- en ersättare i ansvarsnämnden
20 Beslut om omedelbar justering av
punkt 19
21 Kongressens avslutande
Övriga frågor i mån av tid:
Frågorna, samt eventuell presentation,
ska vara framförda vid punkt två.
§ 4:04:01 Suppleanter inträde
Suppleanter valda enligt § 4:04 inträder i
den ordning som bestämts vid valet.
§ 4:04:02 Extra kongress, dagordning
Vid extra kongress ska följande ärenden
behandlas
- upprop
- kongressens behöriga kallande
- kongressens genomförande
- val av
kongressordförande
kongressekreterare
Tre justerare tillika rösträknare samt
kongressutskott att tillsammans med
ordföranden justera protokollet
skyndsamt. Varav en väljs som
ordförande, en sekreterare och en
ledamot.
- reseersättning
- ärende som angetts i kallelsen
§ 4:04:03 Ärende som inte angetts
av förbundsstyrelsen
Ärende, som inte har angetts i den av
förbundsstyrelsen fastställda
dagordningen, upptas till behandling om
kongressen med minst två tredjedelars
majoritet av de närvarande, dock minst
17 ledamöter, så beslutar. Beslut i

ärendet kan dock inte fattas förrän
förbundsstyrelsen haft tillfälle att yttra
sig till kongressen. Beslut avseende §§
4:10, 4:11 och 4:12 kan dock inte fattas
enligt detta moment.
§ 4:05 Beslutsförhet, röstning, val
§ 4:05:01 Beslutsförhet
Kongressen är beslutför då minst två
tredjedelar av dess ledamöter är
närvarande. Vid fråga som rör
förbundsstyrelsens förvaltning krävs
dock att minst två tredjedelar av
sällskapens ombud är närvarande vid
beslutet.
§ 4:05:02 Röstning
Vid röstning har varje kongressledamot
en röst. För beslut krävs mer än hälften
av avgivna röster. Vid lika röstetal gäller
den uppfattning kongressens ordförande
biträder.
För beslut om tillägg till
kongressdagordningen 4:04:03,
stadgeändring § 4:10, ändring av
avgifter § 4:11 liksom beträffande
förbundets upplösning § 4:12 gäller dock
särskilda bestämmelser.
Förbundsstyrelsens ledamöter har inte
rösträtt i frågor, som berör förvaltningen
av deras uppdrag.
§ 4:05:03 Former för röstning
Röstning sker öppet och förrättas genom
upprop om det begärs.
Val förrättas med slutna sedlar om det
begärs och förrättas då genom upprop.
§ 4:05:04 Val
Vid val gäller att den som erhåller mer
än hälften av avgivna godkända röster är
vald. Uppnås inte detta sker omval
mellan de kandidater som erhållit högsta
röstetal.
Högst två kandidater får kvarstå för
varje återstående mandat. Vid lika
röstetal avgör lotten.
§ 4:06 Motionsrätt
§ 4:06:01 Motionsrätt till kongress
Motionsrätt har alla medlemmar och
sällskap. Jämna år kan kongressen
behandla stadgeändringar och ojämna år
behandlar kongressen sportens

regelverk. Förbundets upplösning, övriga
motioner/propositioner samt
frågor rörande avtal kan också
behandlas av samtliga kongressen.

löpande granska förbundsstyrelsens
förvaltning och förbundets räkenskaper
samt i övrigt vidtaga sådana åtgärder
som behövs för en betryggande revision.

§ 4:06:02 Talan för egen motion
Sällskapen ska bereda enskild motionär
möjlighet att tala för sin motion inför
sällskapets årsmöte, dess
ombud, eller styrelse.

§ 4:09:03 Revisorernas berättelse
I sin årliga berättelse över granskningen
av förbundsstyrelsens förvaltning och
förbundets räkenskaper ska revisorerna
till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 4:06:03 Underrättelse
Motionär ska underrättas om
förbundsstyrelsens yttrande samt
kongressens beslut i anledning
av motionen

§ 4:09:04 Anmärkning mot
förbundsstyrelsen
Om förbundsstyrelsen inte kan lämna
tillfredsställande förklaring över någon
synnerligen viktig anmärkning mot
förvaltning eller räkenskaper som
uppkommer under verksamhetsåret ska
revisorerna snarast underrätta ombuden
samt sällskapen.

§ 4:07 Motionsbehandling kongress
§ 4:07:01 Inlämningstid
Motioner ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast den 31 december.
§ 4:07:02 Underrättelse om inkomna
motioner
Förbundsstyrelsen tillser att alla inkomna
motioner utskickas till samtliga sällskap
senast den 31 januari.
§ 4:07:03 Yttrande över motion
Förbundsstyrelsen ska yttra sig över
samtliga motioner. Senast den 15
februari ska sällskapen, ombud och
övriga enligt § 4:01:01 erhålla
motionerna med yttranden.
§ 4:07:04 Motionsbehandling vid
extrakongress
Då extrakongress inkallats för att
behandla utredning eller förslag som
förbundsstyrelsen tillställt sällskapen för
yttrande ska sällskapens yttranden på
extrakongressen behandlas som
inlämnade motioner.
§ 4:09 Revision
§ 4:09:01 Antal revisorer
Inom förbundet ska finnas två revisorer.
Dessa väljs av kongressen som också
utser en suppleant.
§ 4:09:02 Revisorernas tillgång till
handlingar
Revisorerna har rätt att ta del av
förbundets räkenskaper och övriga
handlingar när de så önskar. De ska

§ 4:10 Stadgar
§ 4:10:01 Beslut om ändring av
stadgar
Jämna år kan beslut om ändring av
dessa stadgar fattas av kongressen efter
motion. För sådant beslut fordras att
minst två tredjedelar av kongressens
ledamöter är eniga om.
§ 4:10:02 Undantag
Undantag utgör de fall som anges i §
4:10:03.
4:10:03 Upplösning, särskild
hantering
Ändring av § 4:12 och detta moment
(4:10:03) kan inte ske i annan ordning
än vad som angetts i § 4:12:01
beträffande förbundets upplösning.
Ändring av § 4:12:02 som föranleds av
sammanslagning med annat förbund,
kan dock ske på kongress efter
proposition från förbundsstyrelsen. För
sådant beslut krävs att minst två
tredjedelar av kongressens ledamöter är
eniga om.
4:10:04 Tolkning av stadgan
Mellan kongresser tolkar
förbundsstyrelsen stadgorna och kan ge
dispens från dessa i formella frågor.
§ 4:11 Avgifter, ändring
§ 4:11:01 Ändring av avgiftsuttag

För ändring av kongressen beslutade
regler för avgiftsuttag för enskilda
medlemmar och sällskap fordras motion
till kongressen samt att minst två
tredjedelar av kongressen är eniga om
beslutet.
§ 4:11.02 Väsentlig förändring av
kostnader
Om förbundets kostnader under löpande
kongressperiod väsentligt förändras
genom myndigheters beslut eller på
annat sätt som inte kunnat förutses av
kongressen kan förbundsstyrelsen
besluta om temporär ändring av
avgiftsuttaget. Sådant beslut gäller
längst t o m månaden efter nästföljande
kongress.
§ 4:12 Upplösning
§ 4:12:01 Upplösning, röstning
För att förbundet ska kunna upplösas
fordras att av förbundsstyrelsen tillstyrkt
motion antas vid två på varandra
följande kongresser. Mellan de båda
kongresserna, av vilka en ska vara
ordinarie, ska minst 6 månader ha
förflutit och nytt val av ombud ha skett.
För sådant beslut fordras att minst fem
sjättedelar av kongressens ledamöter är
eniga om.
§ 4:12:02 Tillgångars disposition
Har beslut fattas om upplösning ska
förbundets tillgångar disponeras enligt
den sista kongressens beslut.
§ 4:13 Hedersledamot
Till hedersledamot kan utses person som
på särskilt förtjänstfullt sätt främjat
hundkapplöpningssportens intressen.
Hedersledamot kan utses vid ordinarie
Kongress efter förslag från
förbundsstyrelsen.
Beslut om att utse hedersledamot fattas
med 2/3 majoritet.
Hedersledamot äger inte rösträtt.
§ 4.14 Hedersmedlem
Sällskap kan till kongressen föreslå
enskild medlem till hedersmedlem.
Medlemmen ska under minst 10 år på
ett särskilt förtjänstfullt sätt ha företrätt
hundkapplöpningssportens intressen
lokalt och regionalt. § 2.02.06 J. Beslut
om att utse hedersmedlem fattas med

2/3 majoritet.
§ 4.15 Förtjänsttecken
Förbundets förtjänsttecken består av:
1. Vit förbundsnål.
– tilldelas av kongress utsedd
hedersledamot.
2. Blå förbundsnål med förgylld
lagerkrans.
– kan tilldelas person som under minst
10 års tid på ett allsidigt sätt främjat
hundkapplöpningssporten.
3. Blå förbundsnål i silver med
lagerkrans.
– kan tilldelas person som på ett särskilt
förtjänstfullt sätt gagnat
hundkapplöpningssporten genom hög
kvalitet i avel av kapplöpningshundar,
eller av kongressen utsetts till
hedersmedlem. Förbundsstyrelsen
beslutar (efter förslag från sällskapen)
om utdelandet av förtjänsttecken 2 och
3.
§ 4:16 Kostnader vid kongress
Varje anslutet sällskap bekostar själva
sin representation vid kongressen, såvida
inte kongressen beslutat annorlunda.
§ 5:0 Förbundsstyrelsen
§ 5:01 Ledning
Förbundsstyrelsen leder förbundets
verksamhet och är under tiden mellan
kongresserna förbundets högsta
beslutande organ
§ 5:02 Antal ledamöter
Förbundsstyrelsen består av sju ordinarie
ledamöter och tre suppleanter. Av dessa
väljs ordförande, tre ledamöter och två
suppleanter av kongressen jämna år och
vice ordförande, två ordinarie ledamöter
och en suppleant av kongressen ojämna
år. Suppleanterna ska alltid kallas till
styrelsens sammanträden och har där
yttrande- och förslagsrätt, men inte
rösträtt.
§ 5:03 Konstituering
Förbundsstyrelsen utser inom sig
ekonomiansvarig och
förbundssekreterare. Dessa får inte vara
samma person.
§ 5:04 Förbundsstyrelsens ledning
Förbundsordföranden tillser att beslut

fattas och verkställs i enlighet med
förbundets stagar. Förbundsstyrelsens
arbete leds av förbundsordföranden, som
kallar till sammanträden och vakar över,
regelverk och fattade beslut.
§ 5:05 Kallelse till styrelsemöte
Kallelse till styrelsemöte ska ske
skriftligt senast två veckor före
sammanträdet.
Kallelse ska åtföljas av dagordning
jämte därtill hörande handlingar.
§ 5:06 Anmälan av särskild fråga
Vill sällskap ta upp särskild fråga vid
förbundsstyrelsens sammanträde ska
detta anmälas skriftligen till
förbundsstyrelsen.
§ 5:07 Beslutsförhet
Förbundsstyrelsen är beslutför då
ledamöterna blivit kallade till
sammanträde av ordföranden och minst
fyra är ense om beslut.
§ 5:08 Omröstning inom förbundsstyrelsen
Vid omröstning inom förbundsstyrelsen
gäller den mening som minst fyra
ledamöter förenar sig om. Vid lika
röstetal gäller den mening som företräds
av ordföranden.
§ 5:09 Protokoll
Protokoll över förbundsstyrelsens
sammanträden ska inom fjorton dagar
efter justering tillställas
förbundsstyrelsens ledamöter och
suppleanter, förbundsrevisorerna samt
sällskapen. Dessa ska hålla protokollen
tillgängliga för ombuden samt övriga
medlemmar.
Kapitel 6 Förvaltning
§ 6:0 Förvaltning
6:01 Förvaltning
Förbundsstyrelsens ledamöter är
gemensamt ansvariga för förbundets
förvaltning.
§ 6:02 Firma
Förbundsstyrelsen bestämmer vilken
eller vilka personer som har rätt att
företräda förbundet och teckna
förbundets firma.

§ 6:03 Räkenskaper
Förbundets räkenskaper ska föras per
kalenderår. Årsbokslut och
förbundsstyrelsens berättelse ska vara
tillgängliga för revisorerna senast den 15
februari.
§ 6:04 Underrättelse
Förbundsstyrelsens och revisorernas
berättelser ska senast 20 dagar före
kongressen utsändas till ombuden samt
till sällskapen.
§ 6:05 Gemensamt ägda bolag
Förbundet kan äga bolag eller andelar
därav.
Beslut om bildandet av bolag eller ingå
andelsägande fattas av kongressen.
Till underlag för beslut ska preliminär
bolagsordning biläggas.
I bolag som ägs gemensamt av
sällskapen handhas förvaltningen av
förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen utövar också
sällskapens rösträtt vid bolagsstämma.
Kapitel 7 Sanktioner, påföljder
§ 7:0 Sanktioner, påföljder
Medlem i sällskap kan, om
medlemmen bryter mot denna stadga,
eller av förbundet utfärdade föreskrifter
och regelverk, eller på annat sätt sätter
hundkapplöpningssportens anseende i
fara kan av sällskapet ges följande
påföljd:
– en erinran
Sällskapet ska till förbundsstyrelsen
snarast insända nedanstående uppgifter
samt en kopia på beslutet som skickas ut
till den berörde personen
- namnuppgifter på närvarande
ledamöter och hörda personer i ärendet.
- namn, personnummer,
sällskapstillhörighet på i ärendet berörd
person
- datum
- aktuell påföljd, erinran
- beskrivning av ärendet samt hörda
parter och personers utsagor i
sammanfattning
- motivering till beslutet
Sällskap eller medlem i sällskap kan, om
någon av dem bryter mot denna stadga,
eller av förbundet utfärdade föreskrifter
och regelverk, eller på annat sätt sätter
hundkapplöpningssportens anseende i

fara, kan av förbundsstyrelsen ges
följande påföljder:
– varning
– tidsbegränsad påföljd såsom
tävlingsförbud eller avstängning upp till
trettio (30) dagar.
Förbundsstyrelsen kan fatta beslut om
interimistisk avstängning från den dag
förbundsstyrelsen väljer att överlämna
ärendet till ansvarsnämnden.
Efter beredning av förbundsstyrelsen kan
förbundsstyrelsen begära prövning av
ärendet hos ansvarsnämnden vid grövre
fall. Därefter kan ansvarsnämnden
besluta om följande påföljder;
- tidsbegränsad påföljd såsom
tävlingsförbud eller avstängning längre
än trettio (30) dagar.
- uteslutning
Vid beslut från ansvarsnämnden ska en
eventuell intermistisk avstängning
räknas in i tiden för den längre
avstängningen.
Vid tävlingsförbud eller avstängning
kortare än 90 dagar är även personens
hund/hundar avstängda under samma tid
från träning och tävling.
Utöver ovanstående påföljder kan
förbundsstyrelsen kräva ersättning för
faktiska kostnader rörande
utredningsarbete och ansvarsnämndens
arbete.
Påföljder av dopingbrott regleras i
§7.03.01-7.03.06.
7.01.01 Arbetsgång vid inkomna ärenden
Då ärende inkommer till
förbundsstyrelsen skall alla beröra parter
ges möjlighet att yttra sig och lämna sin
redogörelse om ärendet. Detta ska göras
skriftligen och begäran om yttrande ska
innehålla ett sista svarsdatum. Efter
detta datum ska förbundsstyrelsen fatta
beslut som ska meddelas alla parter,
skriftligen. Beslutet ska motiveras, och i
förekommande fall, med hänvisning till
relevanta delar av stadga, regelverk eller
övriga föreskrifter.
Beslutet ska dessutom protokollföras i
ordinarie styrelseprotokoll.
§ 7.01.02 Ansvarsnämnd
Förbundsstyrelsen har till sitt förfogande
en ansvarsnämnd. Ansvarsnämnden
utreder frågor och tar beslut om påföljd
vid brott mot stadga, regelverk,

föreskrifter, sportens etiska regler, på
uppdrag av förbundsstyrelsen. Fattat
beslut meddelas berörd person av
förbundsstyrelsen.
§ 7.01.03 Val av ansvarsnämnd
Ansvarsnämndens ledamöter ska vara
tre ordinarie och tre personliga
suppleanter. Två av ledamöterna ska
vara lagfarna, en ledamot ska besitta
veterinärmedicinsk kompetens.
Ansvarsnämnden utser ordförande inom
sig. Ansvarsnämnden väljs av ordinarie
kongress.
§ 7.01.04 Beslutsförhet
Ansvarsnämnden är beslutför när tre
ledamöter är närvarande.
Förbundsstyrelsen är beslutför när
hälften plus en är närvarande.
§ 7.01.05 Prövning av ärende
Ärenden anmäls av förbundsstyrelsen
genom att förbundsstyrelsen skriftligen
påkallar prövning hos ansvarsnämnden.
Ansvarsnämnden ska inom fjorton (14)
dagar från att ärendet inkommit för
prövning meddela om ärendet är av
sådan karaktär att ansvarsnämnden tar
upp ärendet för beslut.
§ 7.01.06 Närvaro vid
ansvarsnämndens prövning
Ansvarsnämnden beslutar om
sammanträdets form. Part ska kallas att
närvara vid sammanträde personligen
eller genom ombud. Kallelse ska
meddelas senast sex dagar före
sammanträdet.
Parts frånvaro utgör inget hinder för
ärendets handläggning och avgörande.
§ 7.01.07 Protokoll
Vid ansvarsnämndens eller
förbundsstyrelsens sammanträde ska
protokoll föras som innehåller
- namnuppgifter på närvarande
ledamöter och hörda personer i ärendet.
- namn, personnummer,
sällskapstillhörighet på i ärendet berörd
person
- datum
- aktuell påföljd
- beskrivning av ärendet samt hörda
parter och personers utsagor i
sammanfattning
- motivering till beslutet

- Signatur av ordförande
Förbundsstyrelsen ska föra ett separat
protokoll med uppgifterna. Uppgifterna
är inte offentliga. I ordinarie protokoll
skrivs påföljden samt eventuellt en kort
beskrivning av händelsen.
§ 7.03.01 Dopingbrott
Visar dopingprov positivt resultat
innehållande otillåten substans har
förbundsstyrelsen att föreslå
ansvarsnämnden påföljder.
§ 7.03.02 Tränares ansvar.
I det fall positivt dopingprov lämnas har
tränare som står som ansvarig för
aktuell hund, det fulla ansvaret och ska
därmed bära den påföljd som
ansvarsnämnden beslutar om efter
hörande av förbundsstyrelsen.
§ 7.03.03 Påföljder vid dopingbrott
Förbundsstyrelsen kan föreslå
ansvarsnämnden följande påföljder:
– ringa dopingbrott två till fyra månaders
avstängning
– vid dopingbrott fyra till tjugofyra
månaders avstängning
- vid grovt dopingbrott uteslutning och
avstängning på livstid.
§ 7.03.04 Generell påföljd oavsett
förseelse
Förbundsstyrelsen fattar beslut om
interimistisk avstängning från den dag
besked om positivt dopingprov erhållits
och fram till att ansvarsnämnden fattat
beslut om påföljd.
Ansvarsnämnden ska i sitt beslut om
påföljd innefatta den intermistiska
avstängningen.
Vid dopingbrott och grovt dopingbrott
ska prispengar, placeringar, titlar och
gradering av hunds klass som erhållits
från och med provtagningstillfället till
och med att interimistiskt tävlingsförbud
meddelats, förverkas och återtas för
eventuell omfördelning. B-licensierad
tränare ska dessutom ersätta förbundet
för faktiska kostnader avseende
provtagningar, utredningar och
ansvarsnämndens
arbete, dock högst 10.000 Skr.
§ 7.03.05 Hunds avstängning vid
dopingbrott
Hund avstängs så länge som otillåten

substans är påvisbar samt under tiden
hunden ägs och står kvar hos den
ansvarige tränaren under dennes
avstängning.
§ 7.03.06 Påföljd i djurskyddshänseende
Förbundsstyrelsen ska polisanmäla vid
misstanke om brott mot djurskyddslagen
och dess föreskrifter. I djurskyddsfrågor
är ägare/tränare även underställd
Svenska Kennelklubbens (SKK)
disciplinnämnd genom sitt obligatoriska
medlemskap i SKK.

