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§1
FÖRBUNDETS NAMN
Förbundets namn är Sveriges Kaninhoppares Riksförbund och utgör en sammanslutning av
kaninhoppningsklubbar i Sverige
Förbundets säte är i Huddinge kommun med adress Hagavägen 15B, 141 70 Segeltorp, Sveriges
Kaninhoppares Riksförbunds kansli, c/o Tarkan Sönmez,
§2
VERKSAMHET OCH MÅLSÄTTNING
Förbundet skall verka för:
- att utveckla och stimulera kaninhoppningen i Sverige
- att det bedrivs ett aktivt medlemsarbete
- att det hålls rättvisa tävlingar
- att upprätthålla en god tävlingsmoral
- att upprätthålla en god djurhållning
- att det anordnas domar - och funktionärsutbildning
- att reglementet ses över och vid behov omarbetas i takt med kaninhoppningens utveckling
- att medlemmarna erhåller aktuell information
- att det årligen anordnas Svenska Mästerskap
- att det utvecklas ett samarbete med övriga länder
- att motverka mobbing och droger inom organisationen
§3
MEDLEMSKAP
Förbundets medlemmar utgöres av kaninhoppningsintresserade i hela Sverige och Åland, som
tillhör en till förbundet ansluten och registrerad klubb. Medlemskap kan endast erhållas via en till
förbundet ansluten klubb. Parklekar och 4H-gårdar kan ej vara medlemmar. För att deltaga i
Svenskt Mästerskap får en medlem inte delta i annat lands mästerskap eller ha representerat
utländsk förening vid tävlan i Sverige under innevarande år.
Datum för inträde som medlem räknas från den dag klubben erhållit medlemsavgiften. Med
medlemsavgift avses både klubbens och förbundets avgift.
Hedersmedlemmar kan antas på ordinarie eller extra årsstämma efter klubbs ansökan.
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Medlem som motarbetat förbundet eller till förbundet ansluten klubbs verksamhet och ändamål eller
uppenbarligen skadat förbundets intresse eller begått brott enligt djurskyddslagen avstänges av
styrelsen för viss tid, dock längst fram till årsstämma. Därutöver beslutar årsstämman om längre
avstängning eller uteslutning som medlem.
Medlemmen skall minst två veckor i förväg underrättas om de omständigheter som föranlett
avstängning eller att medlemskapet ifrågasätts och lämnas möjlighet att skriftligen inom två veckor
från delgivandet yttra sig om detta.
Utesluten medlem får ansöka till årsstämman om nytt medlemskap, dock tidigast efter fem år.
§4
MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek till förbundet nästkommande år fastställs på förbundets ordinarie
årsstämma.
Klubbar erlägger en engångsavgift, så kallad registreringsavgift, för att bli anslutna till förbundet.
§5
RÄKENSKAPER
Räkenskapsår är lika med kalenderår, både för förbundet och för till förbundet anslutna klubbar.
Räkenskaper, styrelsemötesprotokoll och övriga handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast
fem veckor före årsstämman.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senaste två veckor före årsstämman.
Om revisor i berättelse eller annan handling uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktiga
uppgifter eller av samma skäl underlåtit att göra anmärkning mot sådan uppgift som hen granskat är
hen ansvarig för därigenom uppkommen skada.
§6
ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma skall avhållas varje år före april månads utgång och kallelse skall ske senast
10 veckor före årsstämman, antingen via annons i Rikshoppet eller via brev till samtliga klubbar.
Styrelsen utser plats för årsstämman.
Klubbars årsmöten skall avhållas minst en månad före förbundets årsstämma.
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Motioner till förbundets årsstämma skall vara förbundet tillhanda senast en månad före årsstämman
och tillgängliga för ombuden senast två veckor före årsstämman.
Endast personer som nominerats till valberedningen kan bli invalda till förbundsstyrelsen, efter att
valberedningens förslag skickats ut till klubbarna är nomineringsfönstret öppet två veckor till.
Styrelsen kan på egen begäran kalla till extra årsstämma. Så skall även ske om förbundets revisor
eller minst två tredjedelar av de till förbundet anslutna klubbarna med skriftlig motivering begär
detta. Kallelse till extra årsstämma skall ske senast 6 veckor innan.
Extra årsstämma skall avhållas om ordförande avgår eller om minst hälften av ordinarie ledamöter
avgår.
Vid årsstämman skall följande ärenden upptas på dagordningen:
- Årsstämman öppnas
- Fastställande av röstlängd för stämman
- Fråga om stämmans behöriga utlysande
- Fastställande av dagordning
- Val av ordförande och sekreterare för stämman
- Val av två justerare, som jämte stämmoordförande skall justera protokollet och fungera som
rösträknare
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret
- Revisorernas berättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
- Fastställande av nästa års medlemsavgifter
- Val av
- ordförande för en tid av två (2) år
- kassör för en tid av två (2) år (ordförande och kassör väljs växelvis)
- sju ledamöter för en tid av två (2) år
- tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande, för en tid av ett år.
- Till årsstämman inkomna och av styrelsen behandlade motioner
- Frågor väckta av styrelsen
- Övriga frågor
- Årsstämman avslutas
§7
RÖSTRÄTT
Vid förbundets årsstämma representeras de anslutna klubbarna med ett ombud per påbörjat
femtontal medlemmar i klubben. Maximalt antal ombud per klubb oavsett antal medlemmar är nio.
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Styrelsen äger en rösträtt per ordinarie ledamot, med undantag för frågan om beviljande av
styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.
Klubbarna skall i god tid lämna förbundsstyrelsen uppgift om utsedda ombud. Ombudens
medlemsavgifter skall vara registrerade i förbundet senast två veckor före årsstämman.
Beslut fattas med acklamation handuppräckning eller om så begärs mer votering. Även sluten
votering kan begäras.
För beslut gäller absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet angivna röster.
§8
STYRELSEN
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller då minst hälften av ordinarie ledamöter
begär detta.
Vid sammanträde skall protokoll föras, som skall justeras av minst en utsedd justerare jämte
ordförande. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande, vakanta platser
räknas bort. Ordförande har utslagsröst.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare samt firmatecknare.
Styrelsen utser inom sig ansvariga för olika verksamhetsområden. Till ansvarig för ett
verksamhetsområde kan även utses någon utanför styrelsen.
Styrelsen kan utse inom sig ett arbetsutskott.
Styrelsen sammanträder när tillfälle ges för så många ledamöter som möjligt att närvara. Mellan
styrelsemötena sker diskussioner och tas beslut brevledes eller genom andra lämpliga metoder
såsom exempelvis internetverktyg för kommunikation. Sådana beslut skall tas upp och
protokollföras vid det närmast därefter följande styrelsemötet. I brådskande fall får ordförande
besluta att ärende skall avgöras via telefonkedja.
Styrelsen skall arbeta för:
- att årsstämmans fattade beslut verkställs
- att förbundets tidning Rikshoppet utkommer enligt beslut
- att det utbildas domare och att vidareutbildning för dem tillhandahålls. Domarkonferens bör hållas
minst vart annat år.
- att tävlingsreglementet hålls aktuellt i takt med sportens utveckling
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- att klubbarna får aktuell information
- att medlemmarna får aktuell information
- att domarna får aktuell information
- att information om förbundet och dess anslutna klubbar delges allmänhet och massmedia
Styrelsen äger rätt:
- att utesluta klubb för viss tid, dock som längst fram till förbundets nästkommande årsstämma, om
klubben motarbetat förbundets verksamhet och ändamål och uppenbarligen skadat förbundets
intressen. Därutöver beslutar stämman om längre eller permanent uteslutning ut förbundet.
§9
ANSLUTNA KLUBBAR
Klubbar beviljas inträde i förbundet efter skriftlig ansökan, som skall innehålla uppgifter om
ansökande klubbs styrelse, målsättning och planerad verksamhet. Efter genomförd
klubbintroduktion beviljas ett provår och klubben erlägger en registreringsavgift.
Klubbar skall senast 1 månad innan årsstämman tillsända förbundet ifylld årsrapport. Samtliga
medlemmar i en ansluten klubbs styrelse ska inneha medlemskap i den aktuella klubben och
förbundet. Om personens medlemskap går ut eller sägs upp under mandatperioden får platsen i
styrelsen ställas vakant.
Om klubb läggs ner, läggs vilande i 2 år eller begär utträde ut förbundet skall detta skriftligen
meddelas till förbundet tillsammans med protokoll på detta av klubbens medlemmar fattade beslut
med underskrift av närvarande medlemmar, samt kopior av klubbens aktuella räkenskapshandlingar.
En klubb som läggs vilande behåller sina tillgångar i väntan på uppstart. Läggs klubben ner regleras
deras tillgångar och medel till klubbens stadgar annars tillfaller dessa förbundet.
Om ny klubb på samma ort eller i dess närhet registreras i förbundet skall dessa medel tillfalla den
nya klubben.
§10
DOMARE
Lägsta ålder för att genomgå förbundets domarutbildning är 16 år
Förbundets domare skall, när styrelsen så anser befogat, genomgå obligatorisk fortbildning. Domare
som ej genomgår påkallad fortutbildning fråntas sin domarlicens.
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§11
STADGEÄNDRINGAR
Endast förbundets ordinarie årsstämma äger rätt att ändra i stadgarna efter inkommen motion från
förbundet ansluten klubb, enskild medlem eller styrelsen. Förslag på stadgeändringar skall följa
med motionerna ut till ombuden. Undantag gäller för ändring i stadgarna av eventuella adresser
samt förbundets säte då styrelsen äger rätt att utan beslut från stämman ändra detta vid en flytt av
förbundets kansli.
§12
FÖRBUNDETS UPPLÖSANDE
Endast två i rad ordinarie årsstämmors vilja att upplösa förbundet är nog för att upplösa förbundet.
På dessa årsstämmor skall minst två tredjedelar av samtliga då röstberättiga ombud närvara med
sina röster, varav minst två tredjedelar skall vilja upplösa förbundet.
Vid förbundets upplösande skall dess tillgångar skänkas till någon djurvårdande organisation
Uppdaterad 3/12 2019
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