Stadgar för AVELSFÖRENINGEN SVENSK RIDPONNY – ASRP

§1

Ändamål
Avelsföreningen Svensk Ridponny - ASRP - är en ideell organisation med ändamål att
tillvarata sina medlemmars gemensamma intressen att främja aveln av en Svensk Ridponny
som kan hävda sig på nationella och internationella tävlingar.
Avelsmålet är att producera en ridponny av sport-/tävlingstyp som är väl lämpad för
hoppning, dressyr, fälttävlan och övrig bruksverksamhet samt lämplig för barn och ungdom.

§2

Verksamhet
ASRPs verksamhet ska inriktas på:
att

ansvara för stambokföring och registrering av ridponnyer.

att

arrangera olika aktiviteter såsom tävlingar, kurser etc. i syfte att
kännedom och kunskap om ridponnyer

att

anordna bedömning, utställningar, bruksprov och inspektion av ponnyer

att

informera om föreningens verksamhet.

att

vara medlemmarna behjälpliga med råd och upplysningar i avelsfrågor.

att

främja kontakter och samarbete med andra hästavels- och hästsportorganisationer, nationellt och internationellt.

öka

Rasstandard
Rasstandard utarbetas av ASRPs avelsråd och fastställs av ASRPs styrelse.
§3

Avelsrådet
Avelsrådets ordförande väljs på två (2) år av ASRPs årsstämma och kommer därmed att sitta
i styrelsen. Avelsrådet består av avelsrådets ordförande samt lägst tre (3) och högst fem (5)
ledamöter som utses av styrelsen. Ledamöterna väljs på två år. Majoriteten skall väljas
utanför styrelsen.
Avelsrådet kan uttala sig i föreningens namn i de frågor som styrelsen delegerat till det.

§4

Organisation & tillhörighet
ASRP består av individuella medlemmar.
ASRP är medlem i Svenska Ponnyavelsförbundet (SPAF) och har samarbetsavtal med
Svenska Hästavelsförbundet (SH).

§5

Medlemmar
Medlemskap erhålls av fysisk person som betalar medlemsavgift för ett år i sänder med
belopp som fastställs av organisationens årsstämma.

§6

Beslutande organ
ASRPs högsta beslutande organ är årsstämma (extrastämma). Beslutande organ däremellan
är den av årsmötet valda styrelsen.

§7

Verksamhetsår
ASRPs verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§8

Rösträtt och röstberättigade
Vid stämma har varje medlem som fyllt 15 år en (1) röst.
Röstberättigad medlem är den som betalt medlemsavgift för föregående år och/eller
pågående räkenskapsår senast två månader före stämman.
Vid stämma skall röstlängd fastställas, upprättad av styrelsen.

§9

Revision
ASRPs räkenskaper och förvaltning granskas av en (1) godkänd revisor. Årsstämman väljer
också en (1) revisorsuppleant.
Räkenskaper och övriga för revisionen erforderliga handlingar överlämnas till revisorn
senast två månader före årsstämman och skall efter verkställd revision med revisorns
berättelse vara styrelsen tillhanda senast en (1) månad före årsstämman.

§10

Årsstämma
Ordinarie stämma skall hållas varje år före april månads utgång. Tidpunkt och ort för
årsstämma skall skrifligen meddelas medlemmarna minst två (2) månader före stämman.
Kallelse till stämman utfärdas av styrelsen senast tre (3) veckor före stämman i föreningens
medlemsblad, hemsida eller skriftligen till varje medlem.
Förslag till ärenden (motioner) att behandlas vid årsstämman skall skriftligen och
undertecknat, vara styrelsen för ASRP tillhanda senast fem (5) veckor före
årsstämman.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag,
inkomna motioner och valberedningens förslag skall finnas tillgängliga för medlemmarna
senast en vecka före årsstämman. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga.
Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.
Upprop och fastställande av röstlängd.
2.
Fråga om årsstämman är i stadgeenlig ordning utlyst.
3.
Val av ordförande för årsstämman.
4.
Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
5.
Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
6.
Val av två rösträknare/valkontrollanter.
7.
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.
8.
Revisorernas berättelse.
9.
Fastställande av balans- och resultaträkningar.
10.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.
Beslut om eventuella arvoden.
12.
Val på ett år av ordförande för ASRP.
13.
Val på två år av ordförande i avelsrådet att ingå i styrelsen för ASRP.
14.
Fastställande av antal styrelseledamöter samt suppleanter.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Val av styrelseledamöter på två år
Val av styrelsesuppleanter på ett år.
Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter på ett år.
Val på ett år av valberedning samt sammankallande i denna.
Behandling av SPAFs redovisningshandlingar samt fråga om ansvarsfrihet för SPAFrepresentanterna.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Behandling av ärenden varom förslag ingivits i den ordning som föreskrivits i §10.
Fastställande av medlemsavgift.

Mellan stämmor får inte kallelse till ny stämma utgå innan den först utlysta stämman har
avhållits.
Mellan två stämmor ska minst en månad förflyta.
§11

Extra stämma
Extra stämma hålls då styrelsen så finner det nödvändigt, när en revisor kräver det eller när
minst 10 % av medlemmarna så begär. Styrelsen skall anordna extra stämma senast en
månad efter det att sådan begäran inkommit skriftligen. Extra stämma som hålls med
anledning av förslag om stadgeändring ska anordnas senast två månader efter det att begäran
inkommit.
Kallelse till stämman utfärdas av styrelsen senast tre (3) veckor före stämman i
organisationens medlemsblad, hemsida eller skriftligen till varje medlem.
I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder stämman. Underlåter
styrelsen att kalla till extra stämma får de som gjorde framställningen utlysa extra stämma
enligt ovan. Vid extra stämma skall punkterna 1-6, 21 i 10 § förekomma samt ärende för
vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.

§12

Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna kan göras av styrelsen eller av medlem genom styrelsen
till årsstämman. Beslut om ändring av stadgarna kan fattas antingen genom enhälligt beslut
på ordinarie årsstämma eller genom beslut på två på varandra följande stämmor med minst
en månads mellanrum. Stadgeändringen ska då bifallas av minst 2/3 av närvarande
röstberättigade medlemmar.

§13

Ekonomiskt ansvar
För ASRPs förbindelser häftar endast ASRPs tillgångar. Eventuell uppkommen vinst i
föreningens verksamhet skall fonderas eller föras över i ny räkning enligt årsstämmans
beslut.

§14

Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförandes samt lägst sju (7) och högst nio (9) ledamöter som väljs på
två år. Styrelsen konstituerar sig själv.
Halva styrelsen skall årligen väljas på årsstämman.
Styrelsen är beslutsför då minst fem (5) ledamöter inklusive ordföranden är närvarande. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Suppleanter, lägst tre (3) och högst sju (7) väljs på årsstämman för ett (1) år.
Styrelsen kan utse enskild person till adjungerad ledamot. Adjungerad ledamot har
yttranderätt och förslagsrätt men ej rösträtt.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde
föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig att kalla till sammanträde då minst tre
ledamöter så begär. Kallelse skall ske skriftligt och kallelsetiden skall vara lägst en vecka.
Samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och
justeras av sammanträdets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson.
§15

Styrelsens åligganden
Styrelsen skall bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förvalta ASRPs
angelägenheter. Det åligger styrelsen bl a att:
1.
Ägna uppmärksamhet åt allt som rör ASRPs verksamhet och dess ändamål.
2.
Verkställa årsstämmans beslut.
3.
Bereda ärenden som skall föreläggas årsstämman.
4.
Handha och ansvara för ASRPs tillgångar.
5.
Avge erforderliga redovisningshandlingar för sist förflutet verksamhetsår.
6.
Utse firmatecknare.
7.
Vidtaga de åtgärder som åvilar styrelsen eller i övrigt är nödvändiga för en
ändamålsenlig utveckling av ASRPs verksamhet.
8.
Utse avelsrådets medlemmar i samarbete med avelsrådets ordförande.
9.
Utse bruksprovsansvarig och suppleant i samråd med avelsrådet.
10.
Utse till andra organisationer nödvändiga representanter och deras suppleanter.
11.
Godkänna stamböcker för raser som bedöms vara användbara för ASRPs
avelsverksamhet
12.
Upprätta verksamhetsplan och budget.
13.
Sammanställa verksamhetsberättelse, balansräkning, resultatrapport.
14.
Se till att styrelsebeslut är tillgängliga för medlemmar.

§16

Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre (3) ledamöter varav en (1) utses som sammankallande.
Ledamöterna väljs av årsstämman för perioden t o m nästa årsstämma.
Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på stämman. Alla föreslagna kandidater skall
ha accepterat nomineringen. Förslag på kandidater till valberedningen inges till denna men
valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

§17

Tvist
Tvist mellan medlem och föreningen avseende angelägenheter inom ASRPs
verksamhetsområde ska i första hand lösas inom föreningen.
Om detta ej är möjligt kan talan väckas vid allmän domstol.

§18

Utträde & uteslutning
Medlem som inte betalat årsavgift får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlem som av
annan anledning önskar utträda ur föreningen skall skriftligt anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Erlagd avgift återbetalas ej.
Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens
ändamål, intresse och verksamhet, eller handlar på ett sådant sätt att föreningens anseende
skadas.
För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet
närvarande ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts
möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning
skall skälen till uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för
överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligt tillställas den
berörde. Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet
blivit slutligen avgjort.
Beslut om uteslutning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas,
inom tre veckor enligt reglerna i SHs stadgar.

§19

Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på
varandra följande stämmor varav en skall vara årsstämma.
Därvid skall beslut fattas hur ASRPs tillgångar vid upplösning skall användas till bestämt
avelsfrämjande ändamål i överensstämmelse med 1§ i dessa stadgar.
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