STADGAR
för
Halländska Hästavelsföreningen
§ 1
Föreningen, som utgör en ideell sammanslutning av hästuppfödare och andra för hästaveln
intresserade personer, företrädesvis inom Hallands län, har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen genom främjandet av goda bruksegenskaper hos hästar lämpade för näringsliv, sport, rekreation och bevarandet av kulturella värden inom hästaveln.
§ 2
Föreningens firma är Halländska Hästavelsföreningen.
§ 3
Föreningen har sitt säte i Falkenberg.
§ 4
Till medlem antas uppfödare och andra för hästavel intresserade personer.
§ 5
Enskild person som förtjänstfullt har verkat för föreningens bästa kan efter förslag från
styrelsen genom beslut vid årsstämman, utses till hedersmedlem i föreningen.
§ 6
Årsstämman fastställer föreningens årsavgift.
§ 7
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt motverkar dess intressen kan
genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.
§ 8
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§ 9
För föreningens ekonomiska förbindelser ansvaras endast med dess tillgångar.
§ 10
Föreningen kan söka medlemskap hos rikshästavelsorganisation som verkar för föreningens
intressen. Beslut härom skall fattas på ordinarie årsstämma.

§ 11
Föreningen håller senast under mars månad ordinarie årsstämma. Vid ordinarie årsstämma
skall förekomma:
1.
2.
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11.
12.
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14.
15.
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22.

val av ordförande,
anmälan av styrelsens val av protokollförare,
val av två personer till att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll,
fastställande av röstlängd,
fråga om godkännande av kallelse och dagordning,
styrelsens verksamhetsberättelse,
revisorernas berättelse,
beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna,
beslut om arvode och/eller annan ersättning till styrelse och revisorer,
beslut om årsavgift, för nästkommande år
av styrelsen hänskjutna ärenden,
fastställelse av antal samt val av styrelseledamöter,
val av revisorer jämte suppleant,
val av ombud till rikshästavelsförenings årsstämma,
val av ledamöter och suppleanter av ASVH:s fullmäktige
val av valberedning,
inkomna motioner,
behandling av ärende som ASVH:s styrelse styrelse eller fullmäktige
hänskjutit till stämman
eventuella utmärkelser,
övriga frågor.

Vid årsstämman får beslut fattas endast i frågor som har upptagits i kallelsen.
Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorerna sådant beslutar eller då minst
en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar härom skriftligen framställer begäran
med uppgift om ändamålet.
Om föreningen är ansluten till ASVH, ska föreningsstämma vidare hållas när ASVH:s
styrelse eller fullmäktige så begär för behandling av uppgivet ärende
Kallelse till årsstämma sker senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra
föreningsstämma skriftligen till medlemmarna eller via e-post ,samt genom annons i den eller
de tidningar som styrelsen bestämmer.
Vid föreningsstämma ska föras protokoll som ska justeras av ordförande och av därtill
utsedda justeringspersoner.Om föreningen är ansluten till ASVH , ska protokollet på
ASVH:s begäran tillställas ASVH.
§ 12
Vid årsstämma äger varje medlem en röst, vilken gives öppet, såvida ej någon medlem begär
sluten omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val då lottning sker.

§ 13
Föreningens styrelse består av lägst fem ledamöter och högst nio ledamöter utsedda på årsstämman. Styrelseledamot utses för tiden intill dess ordinarie årsstämma hållits under andra
räkenskapsåret efter valet, dock skall mandattiden bestämmas så, att halva antalet styrelseledamöter avgår vid ordinarie årsstämma varje år.
Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande samt utser inom eller utom sig
kassör och sekreterare.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften plus en av dess ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Styrelsens ledamöter kan åtnjuta av årsstämman beslutade arvoden och/eller annan ersättning,
där så föreningens tillgångar medgiver.
Vid styrelsemöte ska föras protokoll som, om föreningen är ansluten till ASVH, på ASVH:s
begäran ska tillställas ASVH
§ 14
Föreningens firma tecknas av två härtill av styrelsen utsedda personer, varav den ene alltid
skall vara styrelseledamot.
§ 15
Styrelsen har till uppgift
att

noga följa utvecklingen av hästaveln och för främjande av föreningens ändamål
framlägga och bereda alla förslag, som faller inom området för föreningens
verk-samhet samt svara för fortlöpande information till medlemmarna,

att

förvalta föreningens ekonomi,

att

årligen upprätta verksamhetsberättelse,

att

verkställa av årsstämman fattade beslut,

att

ansvara för av föreningen förvaltade fonder,

att

bestämma tid och plats för föreningens stämmor,

att

hos myndigheter och organisationer söka utverka de stöd, som kan erhållas för
befrämjandet av föreningens verksamhet,

att

vid behov organisera verksamheten i sektioner samt att fastställa sektionernas
ekonomiska ramar.

§ 16
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses för varje år på ordinarie årsstämman två revisorer jämte en suppleant. Räkenskaperna skall för granskning av revisorerna
vara tillgängliga senast den 31 januari, varefter revisorerna senast den 15 februari däröver
avger berättelse. Revisorerna skall i övrigt för granskning när som helst äga tillgång till föreningens kassa, värdehandlingar och protokoll.
§ 17
Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. Valberedningen väljes för
två år vid ordinarie årsstämma. Ledamot kan omväljas högst två gånger.
§ 18
Medlem i föreningen kan avge motion inför årsstämman. Den skall vara styrelsen tillhanda
senast den 31 januari.
§ 19
Föreningen ska svara för att register förs över dess medlemmar. Av medlemsregistret ska
uppgift om medlemmarnas postadress och e-postadress samt födelseår framgå
Om föreningen är ansluten till ASVH, ska föreningen tillhandahålla ASVH uppgifterna i
sitt medlemsregister och utan dröjsmål informera ASVH om ändringar av dessa.

§ 20
Ändring av föreningens stadgar sker genom beslut på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie årsstämma.

§ 21
Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas enligt förfarandet för stadgeändring i
§ 19. Vid beslutad upplösning skall uppkommen behållning användas för främjande av
föreningens ändamål i enlighet med föreningsstämmans beslut.

Ovanstående stadgar antagna vid föreningsstämmor
2010-03-11 och 2010-04-26.

