Stadgar
§ 1 Föreningens ändamål
Föreningens benämning är Kronobergs Varmblodsförening som är en regional förening till
SWB (f.d. ASVH).
Den har till ändamål att verka för hästavelns främjande genom att anordna avelsbedömningar,
utställningar, föredrag och kurser, samt verka för samarbete mellan avel och sport.
§ 2 Medlemskap
Medlemskap erhålls genom anmälan till styrelsen. Medlem har att erlägga den avgift årsmötet
beslutar.
§ 3 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande och 5-9
ledamöter, samt 2-4 suppleanter utsedda av årsmötet.
Ordförande väljs på 1 år av årsmötet. För övriga styrelseledamöter och suppleanter är
mandatperioden 2 år. Dessa väljs med halva antalet varje år. Övriga uppgifter i styrelsen
fördelas av styrelsen.
§ 4 Granskning av styrelse och räkenskaper
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, utser årsmötet två
revisorer jämte suppleanter för ett år. Protokoll från styrelsemöten och/eller föreningsmöten
skall skickas till SWB om de så begär.
§ 5 Styrelsens åtaganden
Styrelsen åligger:
- Att handhava föreningens angelägenheter och förvalta dess medel
- Att verkställa av årsmötet fattade beslut
- Att kalla till årsmöte minst 14 dagar före årsmötet genom annons eller personlig kallelse
- Årsmöte skall hållas under första kvartalet. Föreningens verksamhet och räkenskaper skall
vara kalenderår
§ 6 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte skall hållas då styrelse eller revisorerna beslutar om detta. Det skall
också hållas om en fjärdedel av medlemmarna begär detta hos styrelsen. I detta fall skall
begäran vara skriftlig och ärendet skall anges. Extra föreningsmöte skall också hållas om
SWB:s styrelse eller fullmäktige så kräver. Till extra föreningsmöte kallas 14 dagar i förväg
genom annons eller personlig kallelse.
§ 7 Årsmöte
1. Val av ordförande
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
4. Godkännande av dagordning
5. Fråga om årsmötet utlysts i laga ordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redovisning av balansräkning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av ordförande på 1 år
10. Val av övriga ledamöter och suppleanter
11. Val av två revisorer och två suppleanter
12. Val av valberedning som skall bestå av 3 personer varav en sammankallande
13. Val av representanter till andra organisationer’
14. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
15. Behandling av inkomna motioner
16. Övriga frågor
§ 8 Rösträtt
Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Rösträtt får utövas endast vid personlig inställelse.
Vid omröstning med lika röstetal äger ordförande utslagsrösten.
§ 9 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar skall meddelas i kallelse och kan endast ske på ordinarie
årssammanträde, om tre fjärdedelar av mötets deltagare därom är överens och vid lika röstetal
äger mötesordföranden utslagsröst.
§ 10 Föreningens upplösning
Föreningens upplösning skall meddelas i kallelse och kan endast ske om tre fjärdedelar av
medlemmarna därom är överens. Vid föreningens upplösning skall eventuella medel
överlämnas till förening som främjar den varmblodiga hästaveln inom verksamhetsområdet,
finnes ej sådan tillfaller medlen riksorganisationen.
	
  

