STADGAR

Datum:

Antagna vid medlemsmöte 24/10–2015 samt årsmöte 20/3–2016
Reviderade och fastställda av årsmötet 18/3–2018
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§ 1 Ändamål
Svenska Ridtravarförbundet är en sammanslutning av distriktsföreningar med intresse för den varmoch kallblodiga travhästen, med ändamål att bl.a. främja travhästens och dess ägares möjlighet till
utbildning, tävling och uppvisning utanför den etablerade travsporten.
§ 2 Säte
Förbundet har sitt säte där ordförande eller av ordförande utsedd person, exempelvis kassör, bor.
Aktuellt säte ska finnas skrivet på hemsidan.
§ 3 Medlemskap
Förbundet består av anslutna distriktsföreningar som antagits som medlemmar i förbundet.
Distriktsföreningar som uppfyller villkoren enligt §§ 29 – 30 kan upptas som medlemmar (Distrikt) i
förbundet.
Distriktförenings utträde ur förbundet och om uteslutning stadgas i § 29.
§ 4 Avgifter
Distriktsförening erlägger en årsavgift baserat på föregående års antal medlemmar, vars storlek för
nästkommande år fastställs av förbundets årsmöte. Summan uppdelas i en grundavgift
(medlemsavgift för distriktet i förbundet) och en avgift per medlem i distriktsföreningen.
Årsavgifterna skall erläggas till förbundets kassör eller på annat sätt som styrelsen bestämmer.
§ 5 Utträde och uteslutning
Styrelsen kan besluta att distriktförenings medlem som uppenbarligen motarbetar förbundets eller
distriktsförenings ändamål eller eljest handlar på sådant sätt att föreningsverksamhetens anseende
skadas, som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller som på något sätt skadat eller skäligen kan
befaras komma att skada förbundet, distriktsförening eller någon av dessas verksamhet, uteslutes.
För beslut om uteslutning erfordras 2/3 majoritet bland de vid förbundsstyrelsesammanträdet
närvarande ledamöterna. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av
förbundsstyrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas
samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning skall
inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev. Beslut
gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats ärendet blivit slutligen avgjort.
§ 6 Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt
förbundsstyrelsen. Högsta beslutande organ är de två förstnämnda.
§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår, så även medlemskap.
§ 8 Stadgetolkning
Förbundets verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som
gäller för den/de huvudorganisationer mm förbundet kan komma att tillhöra. I händelse av tvekan
om stadgars riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma, vilka ej varit förutsedda i stadgarna,
hänskjutes frågan i vad gäller förbundets stadgar till nästa allmänna möte eller avgörs frågan i
trängande fall interimistiskt av förbundsstyrelsen.
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§ 9 Stadgeändring, upplösning
Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av distriktsförening. Förslag till stadgeändring
skall inkomma till styrelsen senast två månader före allmänt möte och av styrelsen hållas tillgängligt
för enskilda medlemmar senast en månad före sådant möte. För stadgeändring fordras beslut av två
på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten, varav det ena årsmöte.
Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense.
För förbundets upplösning fordras beslut av två på varandra, med minst en månads mellanrum,
följande möten, varav det andra årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade
är om beslutet ense. I samband med upplösning beslutar årsmötet hur det skall förfaras med
förbundets tillgångar och handlingar.
§ 10 Rösträtt
Vid årsmöte, som skall hållas senast den sista mars, samt vid extra allmänt möte äger varje
distriktsförening en röst per 10-tal medlemmar som redovisats för föregående år om årets
medlemsavgift är betald senast sista februari. Varje distriktsförening skall genom fullmakt ge max 2
personer mandat att representera distriktsföreningens röstetal.
§ 11 Beslut och omröstning vid allmänt möte samt extra allmänt möte
Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid
val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som skall väljas.
Samtliga ärenden utom de i § 3, stycke 3 och § 9 avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning,
som ej avser val, har förbundsordförande utslagsröst vid lika röstetal. Är han/hon icke röstberättigad
skall lotten avgöra. Vid val skall, vid händelse av lika röstetal, lotten avgöra.
§ 12 Årsmöte
Årsmöte äger rum senast den sista mars. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall
utfärdas minst en månad i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer.
Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet om annat än stadgeändring (vilket
behandlas i § 9) skall skriftligen tillställas förbundsstyrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana
förslag samt eventuella förslag till förbundsstyrelsen hålls tillgängliga för medlemmar fr.o.m. 7 dagar
före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
Årsmöte är beslutsfört med det antal distriktsföreningar som infunnit sig.
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§ 13 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd
§ 3 Fastställande av föredragningslista / Godkännande av dagordning
§ 4 Årsmötet behöriga utlysande
§ 5 Val av mötesordförande
§ 6 Val av sekreterare för årsmötet
§ 7 Val av 2 st. protokolljusterare och rösträknare för årsmötet
§ 8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
§ 9 Revisorernas berättelse
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
§ 11 Behandling av inkomna motioner
§ 12 Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsperiod och fastställande av föreningarnas medlemsavgift (förslag på avgift)
§ 13 Val av ordförande för en tid av 1 år
§ 14 Val av 3 ledamöter för en tid av 2 år
Kvar i styrelsen på 1 år är: …………………………………………………………..
§ 15 Val av 1-2 revisorer för en tid av 1 år
§ 16 Val av 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år
§ 17 Val av sammankallande för valberedningen för en tid av 1 år
§ 18 Val av 1 övrig ledamot till valberedningen för en tid av 1 år
§ 19 Årsmötet avslutning

Vid årsmötet kan där jämte olika kommittéer o dyl., som befinns erforderliga för förbundets
verksamhet, utses.
§ 14 Extra allmänt möte
Extra allmänt möte hålls då förhållandena enligt § 9 föreligger, då förbundsstyrelsen så finner
erforderligt, då minst 10 % av medlemmarna eller då revisorerna så begär.
Förbundsstyrelsen skall anordna extra allmänt möte senast två månader efter det sådan begäran
inkommit. Kallelser skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sådant sätt som styrelsen bestämmer.
I kallelsen skall anges de ärenden som föranleder mötet. Vid extra allmänt möte skall förekomma
punkterna 1 – 7 i § 13, samt ärende för vilket mötet sammankallats. Andra ärenden får inte
förekomma.
§ 15 Valberedning
Valberedningen består av 2 ledamöter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av
årsmötet för perioden t.o.m. nästa årsmöte. Medlem i distriktsförening får senast en vecka före
mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande valberedningen inlämna förslag till
kandidater för de befattningar, för vilka val skall ske.
Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de
olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Alla
föreslagna skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till
denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande. Valberedningens ledamöter har rätt
att, i egenskap av medlemmar i distriktsförening, avge förslag på kandidater.
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§ 16 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 6 och högst 13 ordinarie ledamöter, samt
lägst 2 och högst 4 suppleanter. Förbundsstyrelsen är då allmänt möte icke är samlat, förbundets
beslutande organ.

En av de ordinarie ledamöterna skall vara utsedd av styrelsen att representera distriktsföreningarna.
Mandattiden gäller 2 år, från årsmöte till årsmöte. Halva antalet styrelseledamöter och suppleanter
väljes vid varje årsmöte.
Av förbundet anställd befattningshavare får ej väljas till styrelseledamot.
Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Förbundsstyrelsen kan
som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och
förslagsrätt, men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom
styrelsen.
Förbundsstyrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med
enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.
Kallelse till förbundsstyrelsesammanträde utfärdas av förbundsordföranden när anledning till
sammanträde föreligger. Förbundsordförande är dessutom skyldig att kalla till
förbundsstyrelsesammanträde om minst 3 ledamöter så påfordra. Kallelse skall ske skriftligen och
kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ledamöter skall kallas.
Vid förbundsstyrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av sammanträdesordförande
jämte en deltagande ledamot.
§ 17 Förbundsstyrelsens åligganden
Förbundsstyrelsen åligger bl.a. att:
1. verka för förbundets syften och ansvara för den löpande verksamheten.
2. verkställa beslut fattade av allmänna möten.
3. handha och ansvara för förbundets medel.
4. tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och
förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorers
granskning.
5. bestämma dag och plats för allmänna möten.
6. där icke särskilda ombud är utsedda företräda förbundet inför myndigheter och andra
organisationer m.fl.
7. förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten.
8. övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.
9. distriktens representant skall företräda distrikten samt att till distrikten löpande under
verksamhetsåret kommunicera beslut, diskussioner och frågeställningar som förekommit
där.
10. underlätta för distriktens möjlighet att påverka under året genom att i god tid meddela när
förbundsstyrelsen har styrelsemöten.
11. Skall verka för att synas utåt och marknadsföra förbundets ändamål.
§ 18 Firmateckning
Förbundets firma tecknas av styrelsen, ordföranden eller vice ordföranden i förbundet gemensamt
med annan styrelseledamot.
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§ 19 Ekonomiskt ansvar
För förbundets förbindelser häftar allenast förbundets tillgångar.
§ 20 Revision
För granskning av förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses en till två revisorer
och minst en suppleant för dessa. Revisorer och revisorssuppleant utses av årsmötet.
§ 21 Tvister
Mellan förbundet och styrelsen eller ledamot därav eller mellan distriktsförenings medlem och
allmänt möte eller styrelsen eller styrelseledamot möjligen uppkomna tvister får ej dragas inför
allmän domstol utan skall avgöras av skiljemän, utsedda i enlighet med bestämmelserna i gällande
lag om skiljemän.
§ 22 Särskilda bestämmelser
Utöver vad som framgår av dessa stadgar har förbundet de uppgifter och skyldigheter som framgår
av eventuell huvudorganisations stadgar eller som eventuell huvudorganisation från tid till annan
bestämmer.
§ 23 Ungdomssektion
Inom förbundet kan bildas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt
berör förbundets yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar för sin
verksamhet. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen i samråd med
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kan ha en representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.
Sektionsstyrelsen bör ha minst en adjungerad representant jämte suppleant i förbundsstyrelsen.
§ 24 Tävlingssektion
Inom förbundet kan bildas en tävlingssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt
berör förbundets tävlingar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar för sin
verksamhet. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen i samråd med
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kan ha en representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.
Sektionsstyrelsen bör ha minst en adjungerad representant jämte suppleant i förbundsstyrelsen.
Tävlingssektionen kan ha en egen ekonomi grundad på de tävlingsavgifter som ställs till förbundet
om årsmötet beslutat så.
§ 25 Distriktens namn, stadgar och gränser
Distriktens gränser och stadgar fastställs av Ridtravarförbundets centrala styrelse. Distrikt indelas
efter Sveriges län och distrikt kan komma att slås samman om så önskas.
§ 26 Distriktsförening
Distriktsföreningarna är självständiga ideella föreningar och skall arbeta som Ridtravarförbundets
regionala organ i enlighet med Svenska Ridtravarförbundets stadgade ändamål.
§ 27 Distriktens organisation och stadgar
Distrikt skall, för att kunna tas upp som medlemmar i Svenska Ridtravarförbundet, följa de
normalstadgar som Ridtravarförbundet fastslagit skall gälla. Svenska Ridtravarförbundets styrelse har
rätt att ändra i medlemsdistrikts stadgar om de strider mot normalstadgarna eller om de anses
olämpliga på annat sätt. Distrikten skall i övrigt bedriva sin verksamhet i enlighet med regelverk för
ideella föreningar.
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§ 28 Medlemskap distriktsförening
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet som Distriktsförening. I
Ridtravarförbundet kan aldrig fler distrikt upptas än vad det finns län i Sverige.
1. Ansökan skall omfatta kopia av protokoll från årsmöte samt antagna stadgar.
2. Distriktsförening förbinder sig att i sin verksamhet tillämpa de principer på vilka
normalstadgarna grundar sig.
§ 29 Utträde samt uteslutning av distriktsförening
Distriktsförening som önskar utträda ur Svenska Ridtravarförbundet skall skriftligen anmäla detta till
förbundsstyrelsen.
Distriktsförening som inte fullgör sina skyldigheter avseende ekonomisk redovisning, gängse revisions
eller på något sätt skadar Svenska Ridtravarförbundets anseende kan av förbundsstyrelsen uteslutas
ur Svenska Ridtravarförbundet.
Distriktsförening får också uteslutas om den underlåter att rätta sig efter beslut som fattats i
vederbörlig ordning av Ridtravarförbundet. Distrikt skall alltid ges tillfälle att yttra sig för
förbundsstyrelsen innan uteslutning sker.
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