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Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund benämns SKAF i tal och text, har till uppgift att 

främja kaninavelsverksamhet såsom uppfödningsverksamhet, utställningsverksamhet, 

kaninhoppning och regelskrivande för detta samt övrig verksamhet exempelvis slakt och 

annat som är av intresse för kaninverksamheten i landet. Vi samarbetar också med andra 

organisationer som har likvärdiga intressen där b.la Kaninproducenterna har en central roll. Vi 

har även utbyte av vår verksamhet med främst de Nordiska länderna. Men även med övriga 

länder som önskar samarbete med SKAF. Basen för förbundets verksamhet utgörs av våra 

medlemmar som är organiserade i de föreningar som är anslutna till SKAF runtom i landet. 

SKAF:s verksamhet bygger på ett engagemang från medlemmarna. 
 

Åsikter om ändringar i regler eller stadgar framförs till styrelsen eller stämman. SKAF arbetar 

utifrån demokratiska principer vilket innebär att alla har rätt att göra sin röst hörd. Beslut om 

förändringar ska tas demokratiskt genom förtroendevalda. Genom val av förtroendevalda får 

den enskilde medlemmen möjlighet att påverka förbundets utveckling. 

SKAF:s officiella kungörelseorgan är tidningen Kaninuppfödaren och SKAF:s hemsida på 

Internet. 

Medlemmar som bryter mot stadgar eller regler, uppmanar till brott, eller utövar 

diskriminering, hot eller förtal, kan åläggas disciplinära åtgärder. Anmälan lämnas till 

förbundsstyrelsen. 

Definitioner: 

Diskriminering och trakasserier: 

Inom SKAF har alla lika värde oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religion, bakgrund etc. 

Diskriminering och förtal hör inte hemma inom förbundet. Vi håller oss till de regler som 

finns i stadgarna. Särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från 

principen att lika fall skall behandlas lika. SKAF värdesätter och respekterar olika kulturella 

bakgrunder och traditioner. Vi tolererar ingen diskriminering på grund av religion, 

nationalitet, kön, sexuell läggning, handikapp, ålder, kulturell tillhörighet, politisk åskådning, 

social tillhörighet eller civilstånd. Vi visar varandra respekt och hänsyn. 

Förtal:  

Kan innebära både spridning av information i syfte att skada någons rykte och spridning av 

osanna uppgifter. 

Förtroendevald är den som genom val erhållit ett uppdrag och förutsätts sköta uppdraget i 

enlighet med sin förenings övertygelse. 

Förbundets enligt stadgarna övergripande och långsiktiga mål är att skapa förståelse för och 

stimulera till utövande av kaninuppfödning och all verksamhet som är förknippad där genom 

att: 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Val


- utveckla kaninuppfödningen med en genomtänkt avel och därmed höja kvalitén på 

kaninerna 

- öka antalet uppfödare som kan bidraga till detta genom råd och utbildningar i olika 

former 

- sprida kunskaper om kaninuppfödning och kaninens roll som livsmedel 

- skapa ekonomiska förutsättningar för förbundet så att vi säkerställer dess existens 

- att genom olika utbildningsinsatser hjälpa våra medlemmar att uppnå sina mål med sin 

kaninuppfödning 
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