§ 12. Kredsene:
Schæferhundeklubben for Danmark er geografisk opdelt i et antal kredse, der arbejder inden for
en eller flere kommuner og har til opgave at fremme klubbens formål.
Vedtægter for kredsene er optaget som bilag til lovene.
Kredsene er forpligtet til at rette sig efter hovedforeningens love i tilfælde, hvor kredsvedtægterne
giver baggrund for en anden forståelse.
Kredsvedtægterne kan kun ændres på kredsgeneralforsamlingen, når forslag herom er rettidigt
fremsendt, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer – blanke stemmer
medregnes ikke – stemmer herfor, og er først gældende, når repræsentantskabet har ændret de
tilsvarende bestemmelser i hovedklubbens love.
Nye kredse kan oprettes i områder, hvor der skønnes at være grobund for et lokalt kredsarbejde af
avls- og/eller brugsmæssig karakter.
Ansøgning om oprettelse af nye kredse indsendes til hovedbestyrelsen.
Hver kreds ledes af en kredsbestyrelse på 3 eller 5 medlemmer, der vælges på den årlige
kredsgeneralforsamling, som afholdes senest den 15. februar.
Kredsbestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode.
I kredse, hvor kredsbestyrelsen tæller 3 medlemmer, vælges kredsformand de ulige årstal og
kredskasserer og kredssekretær, der tillige er næstformand, de lige årstal.
I kredse, hvor kredsbestyrelsen tæller 5 medlemmer, vælges kredsformand og et
bestyrelsesmedlem de ulige årstal og næstformand, kredskasserer og kreds- sekretær de lige
årstal.
Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til kredsbestyrelsen samt en revisor og en
revisorsuppleant eller evt. et revisionsfirma. Vælges suppleanterne til kreds- bestyrelsen under en
og samme valghandling, er den suppleant, der opnår flest stemmer 1. suppleant. I tilfælde af
stemmelighed trækkes der lod om rækkefølgen. Suppleanterne skal indkaldes i den rækkefølge de
er valgt, i tilfælde, hvor et kredsbestyrelsesmedlem udtræder af kredsbestyrelsen eller af andre
grunde får varigt forfald.
I tilfælde, hvor en suppleant indtræder i kredsbestyrelsen, er denne berettiget til at konstituere
sig. Hvis en suppleant indtræder i kredsbestyrelsen sættes vedkommendes post på valg ved
førstkommende kredsgeneralforsamling, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende
skal således vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg.

Valg af ikke tilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet
tilsagn om at ville modtage valg.
Kredsene tegnes af kredsformanden, alternativt af 2 kredsbestyrelsesmedlemmer i forening.
Dokumenter vedrørende lån samt køb, salg og pantsætning af kredsens aktiver kræver
underskrifter fra den samlede kredsbestyrelse.
Ved accept af kandidatur til en tillidspost i Schæferhundeklubben for Danmark accepteres
offentliggørelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Ved henvendelse til klubbens
sekretariat kan man frabede sig offentliggørelse af personlige data

