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Policy gällande att Kungsörs Brukshundklubb är en lokalklubb inom SBK 
Klipp från SBK;s Normalstadgar för lokalklubb, 2009-05-08 

 

SBK;s ledord är ”Aktivt hundliv” och för SBK är det övergripande målet  

att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet.  

Genom att …. 

 väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda 
rasrena hundar 

 bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk 
av dessa raser 

 informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård 

 bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet 

 skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet. 
 

SBK;s uppgift är att …. 

 sprida kunskap om hund 

 vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar 

 vi ska ha hundar i människans tjänst 

 öka vår kunskap om hund 

 vara en aktiv organisation 
 

Ur normalstadgar för lokalklubb framgår att ….  

 att medlemsmötet är lokalklubbens högsta beslutande organ.  

 att klubbsstyrelsen är det verkställande samt förvaltande organet. 
 

För lokalklubbens styrelse gäller 

Förvaltningen av lokalklubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald klubbstyrelse som ska bestå av 
ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, samt [en/tre/fem] övriga ordinarie ledamöter och [två/tre] 
suppleanter. 
1. Lokalklubbsstyrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. 
2. Lokalklubbsstyrelsen kan besluta om att inom sig utse ett verkställande utskott  

och inom eller utom sig utse kommittéer eller arbetsgrupper. 
3. Lokalklubbsstyrelsen ska, förutom vad som sägs i gällande stadgar, utfärdade bestämmelser och 

föreskrifter, bland annat: 
1. representera lokalklubben 
2. ansvara för lokalklubbens verksamhet såsom utbildningar, prov, tävlingar, utställningar och andra 

aktiviteter 
3. bereda ärenden som ska behandlas av årsmöte 
4. verkställa av årsmöte fattade beslut och uppdrag 
5. ansvara för lokalklubbens tillgångar, arkiv och korrespondens 
6. avge lokalklubbens årsredovisning till årsmötet 
7. utse delegater och suppleanter till distriktsfullmäktige 
8. senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen lämna uppgift om lokalklubbsstyrelsens 

sammansättning och andra viktiga funktioner 
9. avge yttranden över av förbunds- och distriktsstyrelsen remitterade ärenden 
10. överlämna de handlingar eller annan information som förbunds- och distriktsstyrelsen begär utan 

dröjsmål 
11. i övrigt sköta lokalklubbens angelägenheter. 

 
Ovanstående policy skall revideras varje år på första styrelsemöte efter årsmötet.  
Våra policyers skall vara lättillgängliga för medlemmarna. 

 


