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STADGAR 
FÖR 

SVERIGES KANINHOPPARES RIKSFÖRBUND 
Organisationsnummer 882601-9997 

 
Fastställda vid riksförbundsstämman 2021-04-17 

 
Förbundets namn är Sveriges Kaninhoppares Riksförbund och är en 

sammanslutning av kaninhoppningsföreningar i Sverige 
  



 

 

§1 FÖRBUNDETS VERKSAMHETSIDÉ, VISION OCH VÄRDEGRUND 

 

Kaninhoppning i föreningar anslutna till SKHRF ska bedrivas i enlighet med den av 

riksförbundsstämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. 

 

VERKSAMHETSIDÉ 

Vi bedriver och utvecklar kaninhoppning i föreningar för att på ett humant och 

djurvänligt sätt skapa förutsättningar för kaninhoppning med fokus på att ha roligt 

och utvecklas tillsammans. 

 

Detta ska göras bland annat genom 

 

• att stimulera kaninhoppningen i Sverige 

• att informera om och verka för god tävlingsmoral 

• att informera om och verka för god kaninhållning 

• att främja samarbete med kaninhoppningsförbund i andra länder 

• att vara remissinstans samt bevaka frågor av allmänt intresse för 

kaninhoppningen 

• att motverka kränkande behandling och diskriminering 

• att motverka alkohol och narkotika inom organisation 

  

VISION 

SKHRF ska bedriva den bästa kaninhoppningen nationellt och internationellt ur 

djurskyddsperspektiv och vara det självklara valet för samtliga inom Sveriges gränser 

samt Åland som vill hitta en hobby tillsammans med sin kanin. 

 

VÄRDEGRUND 

Glädje och gemenskap 

Glädje och gemenskap ska vara drivkraften för all vår verksamhet. Samtliga 

medlemmar ska ha möjligheten att engagera sig i verksamheten på en nivå som 

passar den enskilda individen. 



 

 

 

Allas möjligheter att delta 

Alla ska kunna delta i förbundets verksamheter utifrån sina egna förutsättningar. Alla 

som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 

läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i 

föreningsverksamheten. Tävlingar ska planeras, arrangeras och genomföras på lika 

villkor och vara öppna för samtliga medlemmar som har tävlingsålder inne. 

 

Inte bedriva verksamhet som ger föreningar och medlemmar ekonomisk vinst 

SKHRF och anslutna föreningar ska inte bedriva en verksamhet som ger 

medlemmarna ekonomisk vinst. Djurskyddsperspektivet ska alltid vara närvarande 

och för att inte äventyra djurskyddsperspektivet får ingen form av prispengar 

förekomma i samband med tävlingar. 

 

§2 FÖRBUNDETS VERKSAMHET 
 

Förbundets verksamhet syftar till 

 

• att bedriva övergripande kursverksamhet för medlemmar, uppfödare samt 

utbildning och fortbildning av domare och annan utbildning som bedöms 

viktig för förbundets utveckling 

• att förmedla information till medlemmar, besökare och intresserade vid 

tävlingar och mässor 

• att ha ett övergripande ansvar för tävlingsreglementet och vid behov 

omarbeta tävlingsreglementet i takt med kaninhoppningens utveckling 

• att hålla tävlingsreglementet aktuellt och tillgängligt för domare och 

medlemmar 

• att ha ett övergripande ansvar för aktiviteter och tävlingar som arrangeras 

av föreningar anslutna till SKHRF 

• att medlemmarna erhåller aktuell information om vad som sker inom 

organisationen 



 

 

§3 MEDLEMSKAP 

 
Förbundets medlemmar utgörs av enskilda medlemmar och hedersmedlemmar 

anslutna till någon av förbundets godkända föreningar. Hedersmedlem kan en 

förbundsstämma utse, baserat på att personen uträttat förtjänstfullt arbete inom 

kaninhoppningen 

 

§4 MEDLEMSAVGIFT 

 
Medlemsavgiften består av en enskild förbundsavgift samt en avgift till ansluten 

förening. Medlemsavgiften fastställs av Riksförbundsstämman. 

Hedersmedlemmar erläggs ingen avgift. 

Familjemedlemskap kan endast omfatta flera personer tillhörande samma hushåll 

och ska vara boende på samma folkbokföringsadress. 

 

§5 MEDLEMS RÄTTIGHETER 

 
Medlem i förbundet har rätt: 

 

• att deltaga med sina kaniner på de aktiviteter och tävlingar som arrangeras 

av förbundet eller dess anslutna föreningar 

• att få kaniner registrerade i kaninregistret 

• att ansöka till sin förening om att få gå domarutbildning 

• att registrera gårdsnamn 

• att erhålla aktuell information från förbundet 

• att aktuella riktlinjer, regler och policys finns tillgängligt 

  



§6 MEDLEMSKAP UPPHÖR

Medlemskap upphör automatiskt då medlem ej längre betalar fastställd 

medlemsavgift. 

Medlem som motarbetar förbundet eller dess anslutna föreningar, vägrar att följa 

stadgar, beslut eller begår brott enligt djurskyddslagen, kan varnas, stängas av 

från verksamhet eller uteslutas från förbundet. Avstängning/uteslutning kan 

omfatta viss tid. Beslut om avstängning, uteslutning samt varning före 

avstängning eller uteslutning fattas av förbundsstyrelsen och medlemmen ska ges 

tillfälle att yttra sig innan beslut tas. Utesluten medlem har besvärsrätt inför 

förbundsstämman. 

§7 RIKSFÖRBUNDSSTYRELSEN

Riksförbundsstyrelsen är, då riksförbundsstämman inte är samlad, riksförbundets 

beslutande organ. 

Förbundsstyrelsen består av nio (9) ledamöter varav ordförande och kassör utgör 

två (2) av dessa, som väljs på ordinarie förbundsstämma för en tid av två (2) år. 

Förbundsstämman utser styrelsens ordförande och kassör växelvis. Styrelsen ska 

utse vice ordförande och sekreterare, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv 

utifrån behov. 

§8 ARBETSUTSKOTT

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott bestående av minst två (2) ledamöter. 



 

 

§9 SAMMANTRÄDEN 

 
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter 

begär att sammanträde skall avhållas. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften 

av ledamöter är närvarande. Vakanta poster räknas bort. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde med styrelsen skall protokoll föras, 

vilket justeras av ordföranden jämte en ledamot. Tas beslut utanför sammanträden 

skall dessa protokollföras vid det närmast därefter följande sammanträdet.  

 

Vid särskilda händelser har riksförbundsstyrelsen rätt att fatta beslut som strider mot 

TR/stadgar. Detta ska då göras i dialog med klubbarna samt fortfarande syfta till att 

uppfylla förbundets målbild. Riksförbundsstyrelsen ska redovisa resultat och 

underlag som ligger till beslut 

 

§10 STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER 

 
Förbundsstyrelsen ska i enlighet med dessa stadgar verkställa 

riksförbundsstämmans beslut. 

 

Förbundsstyrelsen ska under verksamhetsåret leda förbundets verksamhet och 

administration samt ansvara för ekonomi och arkivering. I arbetsuppgifterna ingår 

det att löpande besluta i till förbundet inkomna ärenden samt ajourhålla en 

handlingsplan för kommande års prioriterade aktiviteter. Förbundsstyrelsen ska 

tillsätta och entlediga arbetsgrupper, kommittéer och förtroendevalda för 

speciella arbetsuppgifter. Inför riksförbundsstämman ska förbundsstyrelsen 

bereda ärenden som inkommit riksförbundsstämman, skriva yttrande över 

inkomna motioner och sammanställa verksamhetsberättelse för förbundets 

samtliga verksamheter under kalenderåret samt avge skriftliga förklaringar över i 

revisionsberättelsen gjorda anmärkningar. 

 



§11 ERSÄTTNINGAR

Förtroendevalda inom förbundet får arvoden, lön, ersättningar och traktamenten i 

den omfattning som riksförbundsstämman beslutar. Rimligast färdsätt ska väljas 

så att kostnaden blir så låg som möjligt. 

§12 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Förbundets arbetsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaper och förvaltning 

granskas av en (1) revisor, vilken utses av förbundsstämman. Bokslut ska 

överlämnas till utsedd revisor senast trettionde (30) januari. Revisionen skall vara 

slutförd senast den första (1) mars, varefter en till förbundet ställd berättelse 

avlämnas till styrelsen. 

§13 VALBEREDNING

Riksförbundsstämman utser en valberedning bestående av tre (3) personer varav 

en utses till sammankallande. Valberedningen väljs för en tid av ett (1) år. 

Valberedningens förslag skall senast trettio (30) dagar innan det år 

riksförbundsstämman avhålls vara inlämnat till riksförbundsstyrelsen. 

§14 RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA

Förbundet skall varje år hålla ordinarie riksförbundsstämma före oktober månads 

utgång på plats som styrelsen beslutar. Extra riksförbundsstämma hålls då 

styrelsen finner detta nödvändigt, eller då revisor genom gjord anmärkning 

påkallar detta, eller då två tredjedelar (2/3) av förbundets anslutna föreningar 

skriftligt begär detta. Ordförande kallar till stämman genom skriftligt meddelande 

till anslutna föreningar. Annonsering via förbundets sociala kanaler är valfritt. 



Kallelse till ordinarie stämma skall utfärdas minst nittio (90) dagar före stämmans 

hållande. Till extra årsstämma utfärdas kallelse minst trettio (30) dagar före 

stämmans hållande. 

Vid ordinarie förbundsstämma skall följande punkter behandlas. Några övriga 

ärenden får inte föras upp på stämman. 

1. Riksförbundsstämmans öppnande

2. Fråga om riksförbundsstämmans behöriga utlysande

3. Justering av röstlängden

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande att leda riksförbundsstämman

6. Val av sekreterare för riksförbundsstämman

7. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

8. Genomgång av verksamhetsberättelse

9. Genomgång av resultat och balansräkningen för verksamhetsåret

10. Genomgång av revisionsberättelse

11. Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

12. Behandling av inkomna stadgeändringar

13. Behandling av inkomna motioner

14. Beslut av arvoden

15. Beslut av medlemsavgift för nästa icke påbörjade bokföringsår.

16. Val av revisor

17. Val av valberedning

18. Val av ordförande och/eller kassör

19. Val av styrelseledamöter

20. Val av sammankallande till förbundets kommittéer

21. Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till riksförbundsstämman

22. Frågor väckta av medlemmar till förbundsstyrelsen

23. Frågor väckta av riksförbundsstyrelsen till riksförbundsstämman

24. Priser och avtackningar

25. Riksförbundsstämmans avslutande



§15 MOTIONER

Rätt att lämna in motioner till riksförbundsstämman tillfaller medlemmar och 

föreningar anslutna till förbundet. Motioner samt förslag på stadgeändringar skall 

skriftligen inlämnas till förbundsstyrelsen senast trettio (30) dagar före 

riksförbundsstämmans hållande. Inkomna motioner skall senast fjorton (14) dagar 

före riksförbundsstämman vara utskickade av riksförbundsstyrelsen till anslutna 

föreningar. 

§16 RÖSTRÄTT

Vid förbundsstämman utövas rösträtt av ombud från förbundets anslutna 

föreningar. Röstning via fullmakt är tillåten vid särskild anledning och fullmakten 

ska godkännas av riksförbundsstämman för att vara giltig. 

Varje till förbundet ansluten kaninhoppnings förening äger rätt att representeras 

av ett ombud för varje påbörjat femtontal (15-tal) medlemmar, baserat på 

medlemsantalet vid föregående verksamhetsårs slut. Maximalt antal ombud per 

klubb oavsett antal medlemmar är nio (9). Varje ombud äger en röst. Styrelsen äger 

en rösträtt per ledamot, dock äger inte styrelsen rösträtt i fråga om 

ansvarsfrihet för styrelsen. Röstlängden upprättas av styrelsen. 

Kostnaden för vid stämman närvarande ombud fördelas enligt av förbundet 

fastställd resefördelning. 

Medlemmar anslutna till förbundet äger rätt att närvara vid stämman och har 

yttrande- men ej rösträtt. En stadgeenlig utlyst stämma är beslutsmässig i de 

frågorna som är upptagna på dagordningen. Undantag för punkt tjugotvå (22), 

tjugotre (23), tjugofyra (24), vilka endast kan besvaras. 



§17 OMRÖSTNING

Vid stämman sker all omröstning öppet om inget annat föreslås med undantag av 

personalval som sker slutet. Beslut fattas med absolut majoritet och 

mötesordförande har avgörande röst vid lika antal röster. 

§18 ANSLUTNA FÖRENINGAR

Anslutna föreningar ska planera sin verksamhet och verka för att uppnå SKHRFs 

verksamhetsidé, vision och värdegrund. Föreningars mål ska utgå från SKHRFs 

verksamhetsidé, vision och värdegrund. 

§18.1 ANSLUTNING AV FÖRENING

För att ansluta en förening skall en ansökan göras hos förbundsstyrelsen. 

Detsamma gäller för delning av redan ansluten förening eller andra 

gränsdragningar. Anslutningsavgift samt introduktion för förening beslutas av 

förbundsstyrelsen. 

§18.2 STYRELSE

Samtliga medlemmar i en ansluten föreningsstyrelse ska inneha medlemskap i 

den aktuella klubben och i förbundet. Om personens medlemskap går ut eller sägs 

upp under mandatperioden ska platsen i styrelsen ställas vakant. 

§18.3 ÅRSMÖTE och ÅRSRAPPORT

Föreningar skall senast trettio (30) dagar innan förbundsstämman hålla ett 

årsmöte. Föreningar skall senast trettio (30) dagar innan förbundsstämman 

tillsända förbundet sin årsrapport för att ha rätt till att representeras med ombud 

på årsstämman. 



§18.4 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

För föreningens upplösning, vilande eller utträde ur förbundet krävs två 

tredjedelars (2/3) majoritet på ett (1) ordinarie årsmöte. En förening som läggs 

vilande behåller sina tillgångar i väntan på uppstart. Vid upplösning ska tillgångar 

omsättas till likvida medel och föras över till Sveriges Kaninhoppares 

Riksförbund om inte föreningens stadgar reglerar vem tillgångarna tillfaller. 

§18.5 ANSLUTNING TILL RIKSFÖRBUNDET UPPHÖR

Ansluten förening kan ställas under förvaltning av förbundsstyrelsen eller få 

förändrad status till vilande tillsvidare om de har låg verksamhet, få medlemmar 

eller saknar styrelse 

Ansluten förening, som motarbetar förbundet, vägrar att följa dess stadgar, beslut 

eller begår brott enligt djurskyddslagen, kan varnas, stängas av från att hålla 

verksamhet eller uteslutas från förbundet. Avstängning eller uteslutning kan 

omfatta viss tid. Beslut om avstängning, uteslutning samt varning före 

avstängning eller uteslutning fattas av förbundsstyrelsen och medlemmen ska ges 

tillfälle att yttra sig innan beslut tas. Utesluten medlem har besvärsrätt inför 

förbundsstämman. 

§19 ÄNDRING AV STADGAR & TÄVLINGSREGLEMENTE

Beslut om ändring av dessa stadgar och tävlingsreglementet kan endast fattas av 

ordinarie riksförbundsstämma. Riksförbundsstyrelsen får vid behov ändra i 

tävlingsreglementet om det föreligger risk för skada på kanin samt strider mot 

svensk lagstiftning. 



§20 FÖRBUNDETS UPPLÖSNING

För beslut om förbundets eventuella upplösning erfordras minst två tredjedels 

(2/3) majoritet vid två (2) på varandra följande ordinarie stämmor. Vid 

upplösande av förbundet skall dess tillgångar användas till främjandet av kaniner 

inom landet eller gå till någon djurvårdande organisation, på det sätt stämman 

beslutar. 




