STADGAR FÖR Vänföreningen Svenskt Hästmuseum
Namn
§1
Föreningens namn är Vänföreningen Svenskt Hästmuseum ideell förening.
Ändamål
§2
Föreningens ändamål är att vara ett nav för att visa upp hästens och
hästverksamhetens utveckling samt dess roll i samhällsutvecklingen såväl i dåtid,
nutid som i framtid.
Medlemskap
§3
Organisationer och enskilda personer kan bli medlemmar i föreningen. Varje
betalande medlem har en röst. Styrelsen beslutar om antagande av nya medlemmar,
avgör i tvistiga fall hur avgiftsbestämmelser skall tolkas och beviljar utträde ur
föreningen.
Villkor och avgifter för att bli medlem i föreningen
§4
Föreningens avgifter består av dels en årlig medlemsavgift och för organisationer
därtill en serviceavgift. Avgifterna kan vara olika för organisationer och enskilda
personer. Dessa avgifter fastställes av föreningsstämman. Styrelsen kan teckna
samarbetsavtal med partners utan krav på medlemskap.
Styrelsen
§5
Styrelsen väljs på föreningsstämman för tiden t o m nästa ordinarie
föreningsstämma, där val förrättas. Styrelsens sammansättning ska spegla
hästnäring, hästverksamhet, samhälle och region och bestå av lägst 5 och högst 7
ledamöter. Styrelseledamot ska vara knuten till organisation som stödjer föreningen
eller vara enskild medlem. Styrelsen konstituerar sig själv under ordförandes ledning
och beslutar om arbetsfördelningen inom styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Flyinge,
Eslövs kommun
Sammanträden
§6
Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skal l också
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när tre ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst. Kallelse till sammanträdena ombesörjes av
ordföranden.
Firmatecknare
§7
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller de som
styrelsen utser.
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Protokoll
§8
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll. Av detta skall framgå vem som varit
närvarande och vilka beslut som fattats. Har skiljaktig mening förekommit skall denna
antecknas till protokollet. Protokoll skall justeras av ordföranden.
Räkenskapsår
§9
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
Granskning
§ 10
För granskning av styrelsens räkenskaper och förva ltning väljs två lekmannarevisorer. Revisorerna väljs på föreningsstämman för tiden t o m nästa ordinarie
föreningsstämma, där val förrättas. Revisorerna skall årligen, före mars månads
utgång, avlämna revisionsberättelse.
Valberedning
§ 11
Vid ordinarie föreningsstämma väljs tre personer att utgöra valberedning varav en
utses till sammankallande.
Föreningsstämma
§ 12
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före april månads utgång.
Kallelse
§ 13
Kallelse till föreningsstämma skall ske, med posten eller med e-mail senast två
veckor före stämman. Kallelse skall innehålla uppgift om de ärenden som skall
behandlas.
Föreningsstämma
§ 14
Vid ordinarie föreningsstämma skall åtminstone följande punkter förekomma:
1.
Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2.
Fastställande av röstlängd
3.
Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
4.
Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
5.
Styrelsens verksamhetsberättelse
6.
Revisions berättelse
7.
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition
av årets vinst/förlust
8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
9.
Fastställande av medlems- och serviceavgift för medlemmar
10.
Val av styrelseledamöter; lägst 5 och högst 7 ledamöter
11.
Val av ordförande i föreningen, tillika styrelsens ordförande
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Val av två revisorer
Val av valberedning, 3 personer varav 1 utses till sammankallande
Förslag från medlemmar om sådana inkommit
Förslag från styrelsen om sådana föreligger
Diskussion kring verksamheten
Övriga frågor

Vill medlem väcka fråga vid ordinarie stämma skall denna skriftligen ingivas till
styrelsen senast 1 mars.
Extra föreningsstämma
§ 15
Extra föreningsstämma skall hållas efter beslut av ordinarie stämma eller styrelse.
Sådan stämma skall också hållas, och då inom en månad, om revisor eller minst
1/10-del av medlemmarna skriftligen begärt det hos styrelsen, med angivande av de
ärenden som önskas behandlas. Kallelse skall ske minst två veckor i förväg.
Vid extra stämma ska förekomma
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
4. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
5. Därutöver endast de ärenden som uppgivits i kallelsen

Stadgeändring
§ 16
Stadgeändring skall beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor, med
minst två veckor emellan, varav en skall vara ordinarie.
Upplösning
§ 17
Beslut om upplösning av förening skall fattas på två på varandra följande
föreningsstämmor, med minst två veckor emel lan, varav minst en ordinarie. På den
andra stämman skall beslut tas av minst 2/3 av på stämman representerade
röstetalet.
Behållningen fördelas
§ 18
Vid upplösning av föreningen skall behållningen fördelas mellan medlemmarna som
betalt sin medlemsavgift för det senaste verksamhetsåret som avslutas i proportion
till avgiftens storlek.

Dessa stadgar antogs
Flyinge den 18 augusti 2010

Bo Fransman / Mötesordförande
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