§ 16, Hovedbestyrelse, Avlsråd og Brugshunderåd:
Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær, kasserer, et
bestyrelsesmedlem, formanden for klubbens Avlsråd og formanden for klubbens Brugshunderåd. Valg af
hovedbestyrelse finder sted på repræsentantskabsmødet, som afholdes hvert år og gælder for en 2-årig
periode. Landsformand og rådsformænd skal vælges med absolut majoritet. Valg af ikke tilstedeværende
personer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.
Landsformand, kasserer og avlsrådsformand vælges de ulige årstal. Næstformand, sekretær,
bestyrelsesmedlem og brugshunderådsformand vælges lige årstal. Vedrørende valg af rådsformænd, skal
der vælges en suppleant til de to rådsformænd hvert år. Endvidere vælges 2 bestyrelses-suppleanter.
Suppleanterne vælges for et år ad gangen. I tilfælde hvor en suppleant indtræder i hovedbestyrelsen, er
hovedbestyrelsen berettiget til at konstituere sig. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, sættes
vedkommendes post på valg ved førstkommende repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke har
ordinært valg. Vedkommende skal således vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært
valg.
Alle Suppleanter vælges for 1 år, og deres gerning starter umiddelbart efter repræsentantskabsmødets
afslutning, og ophører ved det næste repræsentantskabsmødes start.
HB-medlemmer skal være medlem af DKK.
Avlsrådet består af avsrådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af avsrådsformanden og
godkendes af hovedbestyrelsen
Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer.
Brugshunderådet består brugshunderådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af
brugshunderådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen.
Det tilstræbes at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer.
Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet.
Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til sekretariatet
senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse.
Hvis der under Repræsentantskabsmødet opstår situationer, hvor der viser sig mangel på kandidater, så er
det frit for repræsentanterne at stille sig til rådighed på mødet som valgbare.
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.

