STADGAR
Antagna den 7 juni 2016

Namn

§1

Föreningens namn ska vara Hästföretagarna i Göteborgsregionen.

Säte

§2

Föreningen har sitt säte i Göteborg med omnejd.

Ändamål

§ 3 Föreningen ska verka för och främja utveckling som gynnar föreningens
medlemmar och är öppen för aktörer inom hästnäringen vilka innehar
organisationsnummer och som delar föreningens målsättning, bidrar till
förverkligandet av föreningens mål, följer dess stadgar och som ej
motarbetar föreningens syfte, mål och stadgar.

Medlem

§ 4 Medlemsavgift tas ut som en årlig avgift. Storlek beslutas om på
årsmötet. Intäkter används för att utveckla verksamheten och att täcka
föreningens kostnader.

Utträde

§ 5 Utträde ur föreningen ska ske automatiskt om avgiften ej betalats.
Medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbart skadar föreningen eller
motarbetar föreningens intressen och ändamål kan uteslutas av styrelsen.

Styrelse

§ 6 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen väljs av
föreningsstämman vid årsmötet. Styrelseordföranden väljs för en tid om 1
år, halva antalet styrelsemedlemmar växelvis för en tid om 2 år. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Antalet
styrelseledamöter, minst 5 och högst 9, beslutas vid årsmötet. (Fn 7
ordinarie inklusive ordföranden samt 2 suppleanter.) Firmatecknare utses
inom styrelsen vid konstituerande möte.

Sammanträde § 7 Styrelsen skall på ordförandens kallelse sammanträda i god tid före
ordinarie och extra ordinare föreningsstämma samt i övrigt när
ordföranden så befinner behövligt. Styrelsen är beslutsmässig när minst
halva antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den
mening som delas av största antalet ledamöter och vid lika röstetal gäller
den mening som ordföranden företräder.
Vid styrelsemöte skall sekreteraren föra protokoll.
Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner under förutsättning att
besluten är fattade med majoriter enligt styrelseprotokoll.

Ordföranden

§ 8 Styrelsens ordförande skall öppna föreningens sammanträden och
leda dessa samt underteckna i styrelsens och föreningens namn avgående
skrivelser. Vid förfall för ordföranden fullgöres dennes uppgifter av vice
ordföranden eller vald person.

Sekreteraren

Sekreteraren ska föra protokoll vid styrelsens och föreningens
sammanträden.

Kassören

Kassören skall handha föreningens kassa och räkenskaper. Inkassera dess
medlemsavgifter samt tillse att föreningens tillgångar innestår på bank eller
enligt styrelsens beslut förvaras på betryggande sätt. Föreningens
räkenskaper skall per den 31 december varje år sammanföras i fullständigt
bokslut. Föreningens kassör skall även handha föreningens medlemsregister.

Årsmöte

§ 9 Föreningen skall årligen hålla en ordinarie föreningsstämma före april
månads utgång. Vid detta sammanträde skall följande ärenden förekomma:

1 Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika
rösträknare för stämman.
2 Fastställande av röstlängd.
3 Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
4 Styrelsens verksamhetsberättelse.
5 Revisorernas berättelse.
6 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning.
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8
9
10
11
12
13
14
15

Val av antalet styrelseledamöter.
Val av ordförande för föreningen.
Val av övriga styrelseledamöter.
Val av revisor och suppleant.
Fastställande av medlemsavgift.
Val av antal ledamöter i valberedning och val till den samma.
Motioner (vilka inkommit senast den sists mars)
Övriga frågor.

Vid föreningsstämman är varje medlem, vilken inte uppsagt sig till
utträde uteslutits, och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen
(såsom betalat sin medlemsavgift) röstberättigad och har en röst.
Kallelse till årsmötet skall utgå minst två veckor i förväg och senast sju
dagar före extra stämma, via skriftligt meddelande ( mail, brev,
facebook-korrespondens osv).
Föreningsstämman (årsmötet) är föreningens högst beslutande organ.
Efter beslut av styrelsen, revisorerna eller om minst 1/10 av
medlemmarna så skriftligen begär skall extra stämma utlysas för visst
bestämt ändamål.

Revision

§ 10 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas
av revisorerna. Över sin granskning skall de avgiva utlåtande, vilket skall
innehålla yttrande i fråga från ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorsberättelsen skall vara färdig senast sista februari.

Valberedning

§ 11 Valberedningen skall förbereda vid föreningsstämman
förekommande val.

Stadgeändring

§ 12 Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmöte och ett extra
allmänt möte.

Upplösning

§ 13 Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på
varandra följande möten, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av
antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.
Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna, om överskott
föreligger, skänkas till något inom hästsektorn.

