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STADGAR
för

Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund

Antagna vid förbundsstämman i Örebro 2002-04-13

Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund är en sammanslutning av
regionala kaninföreningar i Sverige. 

§ 1
Förbundets mål

Förbundet skall verka för utveckling av svensk kaninuppfödning 
bl a genom

• konsult- och upplysningsverksamhet sprida kännedom om 
• kaninuppfödningens många former och möjligheter
• information till olika myndigheter i samhället medverka till ökad 

kännedom och bevarande av kaninen som husdjur 
• att medverka till bevarande av svenska raser som en genbanksresurs
• att på lämpligt sätt medverka till främjandet av forskning om 

kaniner
• att informera om och utveckla en god djurhållning
• att ansvara för och utveckla stambokföring och registrering av 

kaniner samt utarbeta standard för bedömning av kaniner
• att vara remissinstans samt bevaka frågor av allmänt intresse för 

kaninuppfödarna

§ 2
Förbundets verksamhet

• bedriva övergripande kursverksamhet för kaninuppfödare, utbild-
ning och fortbildning av prisdomare, samt annan utbildning som 
bedöms viktig för förbundets utveckling
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• bedriva information till medlemmar, besökare och intresserade vid
utställningar och mässor

• bedriva särskilda aktiviteter för ungdomar
• ansvara för den riksomfattande stamboken och stambokföring av 

kaniner i landet
• ha ett övergripande ansvar för utställning av kaniner i Sverige
• ge ut en tidning till medlemmarna

§ 3
Medlemskap

Förbundets medlemmar är enskilda medlemmar, hedersledamöter,
skola eller förening exv 4 H anslutna till regional förening.
Medlemskap kan man få under det kalenderår då man fyller sju (7) år. 

Till hedersledamot kan förbundet utse inom eller utom landet
boende person vilken uträttat förtjänstfullt arbete inom kaninuppföd-
ningen. 

§ 4
Medlemsavgift

Medlemsavgift består av enskild förbundsavgift samt avgift till läns-,
landskaps- eller regionförening. I förekommande fall även lokalför-
ening. Junioravgift erläggs t o m det år de fyller 18 år. Hedersledamot
erlägger ingen avgift.

Familjemedlemskap kan omfatta flera personer tillhörande samma
hushåll och boende på samma adress. En av personerna (huvudmed-
lem) betalar senioravgift övriga familjeavgift. 

§ 5
Medlems rättigheter, enskilda - föreningar

Medlem i förbundet har rätt
att ställa ut kaniner på de utställningar som arrangeras av 

förbundet eller dess föreningar
att få förbundets tidning. I familjemedlemskap går tidningen 

till huvudmedlemmen
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att få djur registrerade och upptagna i svensk stambok

§ 6
Medlemskap upphör

Medlemskap upphör automatiskt då medlem ej längre betalar fastställd
medlemsavgift. 

Medlem, som motarbetar förbundet eller dess föreningar, vägrar att
följa dess stadgar och beslut, kan varnas, avstängas eller uteslutas.
Avstängning kan omfatta viss tid. 

Beslut om varning, avstängning och uteslutning fattas av förbunds-
styrelsen, medlemmen skall före beslut beretts tillfälle att yttra sig.

Utesluten medlem har besvärsrätt inför förbundsstämman. 

§ 7
Styrelsen

Förbundsstyrelsen består av sju (7) ledamöter, som väljs på ordinarie
förbundsstämma för en tid av fyra (4) år. 

För styrelsens sju valda ledamöter utser stämman tre (3) ersättare
vars mandattid är två (2) år. 

Ersättarnas inträdesordning avgörs efter längsta mandattid. Vid lika
mandattid träder den, som är äldst, först in. 

Avgår styrelseledamot under mandattiden inträder den ersättare som
har längsta mandattid, vid lika mandattid träder den först in som är äldst
för återstoden av mandattiden. 

Förbundsstämman utser styrelsens ordförande och kassör växelvis,
i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 

§ 8
Arbetsutskott

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av tre (3) ledamö-
ter, där styrelsens ordförande är självskriven ordförande. För arbetsut-
skottet utser styrelsen en (1) ersättare.
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§ 9
Sammanträden

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst tre
ledamöter begär att sammanträde skall avhållas. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.
Ersättare kallas till styrelsemöten och har yttranderätt. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst. 

Arbetsutskottet är beslutsmässigt endast om det är fulltaligt. 
Vid sammanträde med styrelsen och arbetsutskottet skall protokoll

föras, vilket justeras av ordföranden jämte en ledamot. Styrelsens pro-
tokoll skall skickas till styrelsens ledamöter, ersättare, revisorer, läns-
föreningar och andra som styrelsens beslut omfattar. Protokoll från
arbetsutskottet skickas till styrelsens ledamöter, ersättare och revisorer. 

§ 10
Styrelsens arbetsuppgifter

Styrelsen skall
att i enlighet med dessa stadgar verkställa förbundsstämmans 

beslut
att leda förbundets verksamhet och administration samt ansvara 

för ekonomi och arkiv
att bereda ärende som skall föreläggas förbundsstämman samt 

avge yttrande över motioner som ingivits till stämman
att besluta i till förbundet inkomna ärenden av löpande art
att tillsätta och entlediga arbetsgrupper, kommittéer och för-

troendevalda för speciella arbetsuppgifter
att avge verksamhetsberättelse för förbundets samtliga verksam-

heter under kalenderåret
att avge skriftlig förklaring över i revisionsberättelsen gjorda 

anmärkningar
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§ 11
Ersättningar

Förtroendevalda inom förbundet får arvoden, ersättningar och trak-
tamenten i den omfattning som förbundsstämman beslutar. Färdsätt
skall väljas så att den blir så låg som möjligt. 

§ 12
Räkenskaper och revision

Förbundets arbetsår sammanfaller med kalenderår. 
Räkenskaper och förvaltning granskas av två (2) revisorer, vilka

utses av förbundsstämman för en tid av fyra (4) år. 
För revisorerna utses två (2) ersättare för en tid av två (2) år. 
Revisionen skall vara slutförd den 15 februari, varefter en till för-

bundet ställd berättelse avlämnas till styrelsen. 

§ 13
Valberedning

Förbundsstämman utser en valberedning på tre (3) personer varav en
utses till ordförande. Valberedningen utses för en tid av två år.
Valberedningens förslag skall vara inlämnat till styrelsen senast den 15
mars det år förbundsstämma avhålls. 

§ 14
Förbundsstämma

Förbundet skall minst vartannat år hålla ordinarie förbundsstämma före
april månads utgång på plats som styrelsen beslutar. 

Extra förbundsstämma avhålls då styrelsen finner detta nödvändigt,
eller revisorerna genom gjord anmärkning påkallar detta, eller då minst
hälften av till förbundet anslutna regionala föreningar gjort framställ-
ning härom. 

Ordförande utfärdar kallelse till stämman antingen genom skriftligt
meddelande till de anslutna länsföreningarna eller genom annonsering
i förbundets tidning. 
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Kallelse till ordinarie stämma skall utfärdas minst nittio (90) dagar
före stämmans hållande. Till extra stämma utfärdas kallelse minst trett-
tio (30) dagar före stämmans hållande. 

Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden förekomma.
Några övriga ärenden får inte föras upp på stämman. 

1. Stämmans öppnande
2. Frågan om stämmans behöriga utlysande
3. Justering av röstlängden
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna
6. Val av sekreterare för stämman
7. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
8. Föredragande av verksamhetsberättelsen
9. Föredragande av revisionsberättelsen
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av inkomna motioner
12. Fastställande av budget och arbetsprogram
13. Beslut som ersättningar till förtroendevalda i förbundet
14. Fastställande av årsavgift
15. Val av ordförande och kassör i förbundet (den som står i tur att 

avgå)
16. Val av styrelseledamöter
17. Val av styrelseersättare
18. Val av revisorer och ersättare
19. Val av ordförande i prisdomargruppen (2 år)
20. Val av standarddelegation, tre ledamöter. En representant från 

vardera förbundsstyrelsen, prisdomargruppen och uppfödarna.)
21. Val av valberedning
22. Ärenden som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsstämman
23. Allmän frågestund (frågor kan ej leda till beslut)
24. Stämman avslutas 
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§ 15
Motioner

Rätt att lämna in motioner till förbundsstämman tillkommer medlemmar
och föreningar anslutna till förbundet. Motioner skall skriftligen inläm-
nas till styrelsen senast sextio (60) dagar före stämmans avhållande.
Inkomna motioner till valda ombud skall senast 30 dagar före stämman
vara utskickade. 

§ 16
Rösträtt

Vid förbundsstämman utövas rösträtt av ombud för medlemmar. För att
få deltaga som ombud skall personen i fråga ha fyllt 18 år. Ansluten skola
eller förening räknas som en röst i respektive läns- eller lokalförening.

Röstning via fullmakt är ej tillåten. 
Varje till förbundet ansluten läns- landskaps- eller regionförening

äger rätt att representera med ett ombud för varje påbörjat 100-tal med-
lemmar, baserat på medlemsantalet vid föregående verksamhetsårs slut.
Varje ombud äger en röst. Röstlängden upprättas av styrelsen. 

Förening som anslutit sig till förbundet efter senaste verksamhetså-
rets slut, äger inte utöva rösträtt i fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen. 

Kostnaden för vid stämman närvarande ombud fördelas enligt av
förbundet fastställd resefördelning. 

Medlemmar anslutna till förbundet äger rätt att närvara vid stämm-
man och har yttrande- men ej rösträtt. 

I stadgeenlig ordning utlyst stämma är beslutsmässig i de frågor
som är upptagna på dagordningen. Undantag för punkt 23, allmänna
frågor, vilka endast kan besvaras. 

§ 17
Omröstning

Vid stämman sker all omröstning öppet om ej annat föreslås. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller ordföranden utslaget. 

Vid lika röstetal i personval avgör alltid lotten. 
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§ 18
Standarddelegationen

Förbundsstämman utser en standarddelegation bestående av ordföran-
de samt två ledamöter enligt följande sammansättning: En representant
från vardera förbundsstyrelsen, prisdomargruppen och uppfödarna. 

Standarddelegationen utses för en tid av två (2) år. 
Standarddelegationen handlägger och beslutar i standardfrågor som

behandlar de nationella bestämmelserna. Delegationen beslutar också
för Sveriges del i frågor som berör de nordiska bestämmelserna och
behandlas av Nordiska standardkommittén.

Standarddelegationens ordförande skall senast den sista januari årli-
gen avge årsrapport. Rapporten omfattar både den svenska delegatio-
nen och den Nordiska standardkommitténs arbetsuppgifter. 

§ 19
Riksstambokföraren

Förbundsstyrelsen utser riksstambokförare, som ansvarar för stambo-
ken, bedömningsstatistiken och arkiv. Riksstambokföraren skall årligen
senast den sista januari avge årsrapport över föregående års verksam-
het. 

Riksstambokföraren utses tills vidare och skall senast 12 månader
före önskad avgång meddela styrelsen härom. Styrelsen kan också ent-
lediga riksstambokföraren.

För övrigt gäller de regler, som är fastställda i Nordisk kaninstan-
dard samt vad förbundsstyrelsen i övrigt beslutar.

§ 20
Länsstambokförare

Inom varje regional förening skall finnas en ordinarie stambokförare
samt en eller flera vice stambokförare. 

Ansökan om tillsättning eller entledigande av stambokförare skall
skickas till riksstambokföraren. Förbundsstyrelsen tillsätter och entle-
digar stambokförare efter framställning från riksstambokföraren. 
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För länsstambokförarna gäller de regler som finns i Nordisk kanin-
standard samt vad förbundsstyrelsen i övrigt beslutar.

Respektive förening beslutar om och betalar ersättning till stambok-
förarna. 

§ 21
Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie förbundsstämma. 

§ 22
Förbundets upplösning

För beslut om förbundets eventuella upplösning erfordras minst två tre-
djedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande stämmor, varvid en
ordinarie förbundsstämma och den nästpåföljande minst tre månader
därefter. 

Vid upplösande av förbundet skall dess tillgångar användas till
främjandet av kaninuppfödning inom landet på sätt stämman beslutar.

____________

PRISDOMARSTADGAR
§ 1

Organisation och arbetsuppgifter

Prisdomargruppen är underställd förbundsstyrelsen och utgör en samm-
manslutning av prisdomare och hedersledamöter. Hedersledamöter
utses av prisdomargruppen. 

Prisdomargruppens arbetsuppgifter är att utföra bedömningsupp-
drag i enlighet med Nordisk kaninstandard och vad förbundsstyrelsen i
övrigt beslutar.
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§ 2
Styrelsen

Prisdomargruppens styrelse består av tre (3) ledamöter och två (2)
ersättare. Förbundsstämman utser prisdomargruppens ordförande för en
tid av två år. 

Styrelseledamöter och ersättare utses för en tid av två år. 

§ 3
Sammanträden

Prisdomargruppen avhåller ordinarie sammanträde minst vartannat år.
Aktiva prisdomare har rösträtt vid gruppens sammanträde, övriga ytt-
rande och förslagsrätt. 

Dagordning vid årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
3. Justering av röstlängden
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande att leda förhandlingarna
6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Föredragande av verksamhetsberättelsen
8. Föredragande av revisionsberättelsen (kamratsektionen)
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen (kamratsektionen)
10. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
11. Förslag till prisdomargruppens ordförande
12. Val av två styrelseledamöter jämte två ersättare
13. Val av två revisorer jämte ersättare
14. Val av valberedning, sammankallande plus två ledamöter
15. Beslut om årsavgift (kamratsektionen)
16. Beslut om budget och arbetsprogram för nästkommande år
17. Motioner och skrivelser
18. Rapporter
19. Eventuella frågor



§ 4
Årsberättelse

Prisdomargruppens ordförande skall avge årsrapport senast den sista
januari varje år.

Rapporten skall bl a innehålla en förteckning över gruppens med-
lemmar, statistik över bedömningsuppdrag, antal utställningar, kurser,
möten och allmän översikt. 

§ 5
Tjänstgöringstid

Prisdomare kvarstår i tjänst t o m det kalenderår vederbörande fyller 65
år. Vid behov av domare kan förbundsstyrelsen förlänga tjänstgö-
ringstiden för längre eller kortare tid. 

§ 6
Matrikel och journal

Prisdomargruppens ordförande upprättar matrikel över aktiva prisdo-
mare samt hedersledamöter och håller densamma aktuell. 

Ordföranden skall föra journal över prisdomarnas tjänstgöring och
typ av utställningar.

§ 7
Beställning av domare

Beställning av domare för utförande av bedömningsuppdrag skall göras
hos gruppordföranden. Ordföranden utser också chefsdomare. 

För övrigt gäller de regler som finns i Nordisk kaninstandard och
vad förbundsstyrelsen i övrigt beslutar.

§ 8
Utställning av djur

På utställning där domaren ensam tjänstgör får domaren själv inte ställa
ut djur. Detsamma gäller för de som kan ingå i domarens familjemed-
lemskap enligt § 4 i förbundets stadgar. 
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§ 9
Prisdomarutbildning

Förbundsstyrelsen ansvarar för utbildning av domare. Medlem i riks-
förbundet, som fyllt 18 men inte 45 år, kan då kurser utlyses ansöka om
att bli antagen som aspirant för utbildning till domare. 

För utbildningen gäller särskilt utbildningsprogram som förbunds-
styrelsen fastställer. 

§ 10
Prisdomare

Förbundsstyrelsen tillsätter och entledigar domare. Förbundsstyrelsen
utfärdar också domarcertifikat efter godkänd utbildning. 

Prisdomare som av olika anledningar begär att få sluta, men inom
en tidsperiod av två år önskar återinträda som prisdomare, ansöker hos
förbundsstyrelsen om detta. Domaren skall då avlägga teoretiska prov
vad beträffar Nordisk kaninstandard. För övrigt gäller särskilt utbild-
ningsprogram som förbundsstyrelsen fastställer. 

Prisdomare skall tjänstgöra minst fyra (4) gånger per år annars
mister hon/han sitt certifikat. Detsamma gäller om domaren ej deltagit
i de två senaste fortbildningskurserna. Undantag då sjukdom förhindrar
detta. 

Domarna skall också vara aktiva kaninuppfödare.

§ 11
Klagomål

Prisdomare som gjort sig skyldig till grovt felaktig bedömning eller
annat fel, som bedöms likvärdigt, erhåller varning eller kan vid grov
förseelse kan avstängas från vidare tjänstgöring eller entledigas.
Avstängning kan gälla för viss tid eller entledigande. 

Prisdomargruppens ordförande handlägger och utreder ärendet.
Förbundsstyrelsen beslutar om åtgärder. 



STADGAR
för

Läns-, landskaps- eller regionföreningar
anslutna till

Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund

Läns- landskaps- eller regionförening är en sammanslutning av lokal-
föreningar eller medlemmar inom föreningens område. 

§ 1
Föreningens mål

• Informera om kaninuppfödning och dess produkter
• Arrangera kurser och seminarier
• Informera föreningens medlemmar i aktuella frågor samt 

stimulera alla intresset för kaninuppfödning
• Arrangera utställningar
• Ansvara för registrering och stambokföring av kaniner

§ 2
Medlemsavgift

Förening fastställer medlemsavgift. Det är obligatoriskt att medlemsav-
gift skall betalas både till förbundet och länsförening för att medlem-
skap skall gälla. 

§ 3
Nybildning av förening

För att bilda ny läns-, landskaps- eller regionförening skall ansökan
göras hos förbundsstyrelsen. Detsamma gäller för delning eller andra
gränsdragningar. 

13
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§ 4
Styrelsen

Styrelsen består av fem (5) ordinarie ledamöter valda av årsmötet för en
tid av två (2) år. För styrelsen utses tre (3) ersättare för en tid av två (2) år.

Årsmötet utser växelvis ordförande och kassör, i övrigt konstituerar
sig styrelsen själv. 

Ledamot som under mandatperioden lämnar styrelsen ersätts med
ersättare för återstående mandattid. 

§ 5
Sammanträden

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst två
ledamöter begär att sammanträde skall hållas. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. 
Protokoll skall föras vid varje sammanträde med styrelsen. 
Styrelsen skall

förbereda ärenden som skall behandlas av föreningen
verkställa föreningens beslut samt
ansvara för föreningens ekonomi och driva föreningens målsätt-
ningar

§ 6
Räkenskaper

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 
Verksamhetsårets löpande räkenskaper och förvaltning granskas av

två (2) revisorer valda på årsmötet. För revisorerna utses två (2) ersättare. 
Revisionen skall vara utförd senast den sista februari och revisions-

berättelsen överlämnad till styrelsen senast den 1 mars.

§ 7
Föreningsmöten

Föreningen skall före mars månads utgång avhålla årsmöte. För övrigt
beslutar föreningen eller styrelsen om det antal ytterligare möten som



15

behöver avhållas. 
Extra möte kan också avhållas då minst halva antalet lokalförening-

ar (halva antalet medlemmar då ej lokalföreningar finns) begär detta.
Kallelse till möten kan ske genom annonsering, i tidskrift som når

samtliga medlemmar, eller personlig kallelse senast 14 dagar före
mötets avhållande. 

Dagordning vid årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
3. Justering av röstlängden
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande att leda förhandlingarna
6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Föredragande av verksamhetsberättelsen
8. Föredragande av revisionsberättelsen
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelseledamöter jämte ersättare
11. Val av två revisorer jämte ersättare
12. Val av valberedning, sammankallande plus två ledamöter
13. Beslut om årsavgift för nästkommande år
14. Beslut om budget och arbetsprogram för nästkommande år
15. Motioner och skrivelser
16. Rapporter
17. Eventuella frågor
18. Mötet avslutas

Punkt 14 kan hänskjutas till höstmöte om sådant avhålls. 

§ 8
Rösträtt

I de föreningar där hela området är indelat i lokalföreningar utövas röst-
rätt med valda ombud från lokalföreningarna. Ett ombud för varje
påbörjat 20-tal medlemmar. Varje ombud har en röst. När vissa områ-
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den eller föreningen saknar lokalföreningar äger varje deltagande med-
lem en röst. 

Röstning via fullmakt är ej tillåten. 
Röstlängd upprättas av styrelsen och följer medlemsantal från

senaste medlemsrapporten.

§ 9
Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar beslutas av Riksförbundets stämma. 

§ 10
Föreningens upplösning

För föreningens upplösning krävs 2/3 majoritet på två på varandra föl-
jande möten, årsmöte samt medlemsmöte tidigast tre månader efter års-
mötet. 

Föreningens tillgångar överförs till Sveriges Kaninavels-
föreningars Riksförbund.

Då två eller flera föreningar upplöses för att bilda landskaps- eller
regionförening skall de olika föreningarnas tillgångar tillfalla den
nybildade föreningen. 

____________

STADGAR
för

Lokalföreningar
inom

Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund

Lokalföreningar är sammanslutning av kaninuppfödare bosatta inom
viss del av läns- landskaps- eller regionföreningens arbetsområde. 



§ 1
Föreningens verksamhet

Föreningens viktigaste arbetsuppgifter är att bedriva medlemsvård
inom sitt område bl a genom att

• informera om aktuellt inom kaninuppfödningen till medlemmar
• bedriva informationsverksamhet på propagandautställningar
• arrangera kaningårdsdagar
• arrangera kurser för medlemmar och andra intresserade
• arrangera utställningar, klubbmästerskap och liknande

§ 2
Nybildning av förening

När en ny förening skall bildas skall ansökan ske hos länsföreningen. I
ansökan skall föreningens arbetsområde anges. För att bilda lokalför-
ening krävs att det finns minst 20 st medlemmar som ansluter sig till
föreningen. Vid delning eller sammanläggning av lokalföreningar skall
också ansökan ske hos länsföreningen.

§ 3
Medlemskap

Person boende inom föreningens verksamhetsområde har rätt att få
medlemskap i föreningen. För inträde krävs medlemskap i riksförbun-
det. Man kan inte vara medlem i två lokalföreningar. 

Medlem betalar av föreningen fastställd årsavgift. 

§ 4
Räkenskaper

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 
Verksamhetsårets löpande räkenskaper och förvaltning granskas av

två (2) revisorer valda på årsmötet. För revisorerna utses två (2) ersättare.
Revision skall vara utförd senast den sista februari och revisionsbe-

rättelsen överlämnad till styrelsen senast den 1 mars.
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§ 5
Styrelsen

Styrelsen består av fem (5) ordinarie ledamöter valda av årsmötet för en
tid av två (2) år. För styrelsen utses två (2) ersättare för en tid av två (2) år.

Årsmötet utser växelvis ordförande och kassör, i övrigt konstituerar
sig styrelsen själv. 

Ledamot som under mandatperioden lämnar styrelsen ersätts med
ersättare för återstående mandattid. 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst
två ledamöter begär att sammanträde skall hållas. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. 
Protokoll skall föras vid varje sammanträde med styrelsen. 

§ 6
Föreningsmöten

Föreningen skall före mars månads utgång avhålla årsmöte. För övrigt
beslutar föreningen eller styrelsen om det antal ytterligare möten som
behöver avhållas. 

Kallelse till möten kan ske genom annonsering, i tidning som når
samtliga medlemmar, eller personlig kallelse senast 14 dagar före
mötets avhållande. Rätt att deltaga på mötet äger medlemmar i för-
eningen och övriga med särskild inbjudan. 

Dagordning vid årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande att leda förhandlingarna
5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
6. Föredragande av verksamhetsberättelsen
7. Föredragande av revisionsberättelsen
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelseledamöter jämte ersättare
10. Val av två revisorer jämte en ersättare
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11. Val av valberedning, sammankallande plus två ledamöter
12. Beslut om årsavgift för nästkommande år
13. Beslut om budget och arbetsprogram för nästkommande år
14. Rapporter och skrivelser
15. Eventuella frågor
16. Mötet avslutas

Punkt 13 kan hänskjutas till höstmötet om sådant hålls.

§ 7
Rösträtt

Rösträtt utövas av vid mötet närvarande enskild medlem. 
Röstning via ombud är ej tillåten.
Röstlängd upprättas av styrelsen och följer medlemsantal från

senaste månadslistan.

§ 8
Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar beslutas av Riksförbundets stämma. 

§ 9
Föreningens upplösning

För föreningens upplösning krävs 2/3 majoritet på två på varandra föl-
jande möten, årsmöte samt medlemsmöte tidigast tre månader efter års-
mötet. 

Föreningens tillgångar överförs till läns-, landskaps- eller regionför-
eningen.

Då två eller flera föreningar upplöses för att bilda en gemensam
lokalförening skall de olika föreningarnas tillgångar tillfalla den nybil-
dade föreningen. 
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STADGAR
för

Specialföreningar

Specialföreningar är sammanslutning av medlemmar för främjande av
viss ras, vissa rasgrupper eller produkter.

Samtliga medlemmar i specialförening skall vara medlemmar i
Riksförbundet. 

§ 1
Verksamhet

Specialföreningarna skall bedriva en verksamhet som motsvarar för-
bundets ändamål intentioner för kaninuppfödning med inriktning på det
specialområde som är föreningens särskilda intressen. 

§ 2
Föreningens bildande

För att bilda specialförening skall ansökan göras hos förbundsstyrelsen.
Ansökan skall bl a innehålla förslag till stadgar föreningens ändamål
och verksamhetsmål. 

§ 3
Styrelsen

Styrelsen består av fem (5) ordinarie ledamöter valda av årsmötet för en
tid av två (2) år. För styrelsen utses två (2) ersättare för en tid av två (2) år.

Årsmötet utser växelvis ordförande och kassör, i övrigt konstituerar
sig styrelsen själv. 

Ledamot som under mandatperioden lämnar styrelsen ersätts med
ersättare för återstående mandattid. 
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§ 4
Sammanträden och ansvar

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst två
ledamöter begär att sammanträde skall hållas. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. 
Protokoll skall föras vid varje sammanträde med styrelsen.
Styrelsen skall

förbereda ärenden som skall behandlas av föreningen
verkställa föreningens beslut samt
ansvara för föreningens ekonomi och driva föreningens målsättningar

§ 5
Verksamhetsår

Föreningen beslutar själv om verksamhetsårets förläggning. Det skall
framgå av föreningens stadgar. 

Verksamhetsårets räkenskaper och förvaltning granskas av två (2)
revisorer valda på årsmötet. För revisorerna utses en (1) ersättare. Av
föreningens stadgar skall framgå när revision skall vara utförd och
överlämnad till styrelsen. 

§ 6
Föreningsmöten

Föreningen skall i stadgar ange när årsmöte skall avhållas. Föreningen eller
styrelsen beslutar om det antal ytterligare möten som behöver avhållas. 

Kallelse till möten kan ske genom annonsering, i tidning som når
samtliga medlemmar, eller personlig kallelse senast 14 dagar för mötets
avhållande. 

Dagordning vid årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande att leda förhandlingarna
5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
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6. Föredragande av verksamhetsberättelsen
7. Föredragande av revisionsberättelsen
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelseledamöter jämte ersättare
10. Val av två revisorer jämte en ersättare
11. Val av valberedning, sammankallande plus två ledamöter
12. Beslut om årsavgift för nästkommande år
13. Beslut om budget och arbetsprogram nästkommande år
14. Motioner och skrivelser
15. Rapporter 
16. Eventuella frågor
17. Mötet avslutas

§ 7
Rösträtt

Rösträtt utövas av vid mötet närvarande enskild medlem. 
Röstning via ombud är ej tillåten.
Röstlängd upprättas av styrelsen och följer medlemsantal från

senaste månadslistan.

§ 8
Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar beslutas av Riksförbundets stämma. 

§ 9
Föreningens upplösning

För föreningens upplösning krävs 2/3 majoritet på två på varandra föl-
jande möten, årsmöte samt medlemsmöte tidigast tre månader efter års-
mötet. 

Föreningens tillgångar överföres till Sveriges Kaninavels-
föreningars Riksförbund.

Då två eller flera föreningar upplöses för att bilda en gemensam för-
ening skall de olika föreningarnas tillgångar tillfalla den nybildade för-
eningen. 
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STADGAR
för

Utmärkelser

Hedersmedaljer
§ 1

Valör

Medaljen utdelas endast i en valör; guld. 

§ 2
Beslut om utdelning

Förbundsstyrelsen beslutar om utdelning av medalj. Förslag på perso-
ner som skall tilldelas medaljer kan komma från styrelsen dess AU eller
föreningar. 

§ 3
Normer

För att få medaljen krävs minst 15 års sammanhängde medlemskap i
riksförbundet. Om någon av synnerliga skäl skulle utföra något speci-
ellt, men inte har 15 års medlemskap, kan undantag göras. 

Förutom ovanstående krav skall följande punkter tillmätas stor vikt
vid bedömning av den som skall få medaljen. 

• Utmärkelsen skall tilldelas personer som aktivt arbetat för kanin
uppfödningens bästa inom läns- eller lokalföreningar eller på 
riksplanet. 

• Exempel på insatser som bör premieras är bl a
- Informationsarbete genom vilket nya grupper kommit i 

kontakt med vår verksamhet
- Arbete med marknadsföring som lett till bättre avsättnings-

möjligheter för kaninuppfödningens produkter
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- Arbete som styrelseledamöter, stambokförare, prisdomare 
och liknande

- Något krav på ett visst antal år av förtjänstfullt arbete 
ställs inte. Istället skall tonvikten läggas vid arbetets art och 
den nytta som därigenom tillförts verksamheten. Arbete 
lokalt och på riksnivå skall tillmätas samma betydelse

Silvernål
§ 1

Beslut om utdelning

Förbundsstyrelsen beslutar om utdelning av silvernål. Förslag på per-
soner som skall tilldelas silvernål kan komma från styrelsen dess AU,
föreningar och enskild medlem.

§ 2
Normer

För att erhålla silvernålen krävs minst 8 års sammanhängande medlem-
skap i Riksförbundet. Om någon av synnerliga skäl skulle utföra något
speciellt, men inte har 8 års medlemskap, kan undantag göras. 

Förutom ovanstående krav skall följande punkter tillmätas stor vikt
vid bedömning om den som skall erhålla silvernålen. 

• Personer som arbetat aktivt för kaninuppfödningens bästa 
såväl inom föreningar som enskilt. Men också personer som 
medverkat i olika arrangemang såväl administrativt som prak-
tiskt. 

• Informationsarbete, kurser eller som förtroendevalda inom 
föreningar och riksförbund. 

- Något krav på ett visst antal år av förtjänstfullt arbete ställs 
inte. Tonvikten skall istället läggas vid arbetets art och den 
nytta som därigenom tillförts verksamheten. 

- Arbete lokalt och på riksnivå skall tillmätas samma betydelse. 
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