Stadgar
Vallentuna Ridklubb
Stadgarna Antagna 1993-03-18
Stadgarna reviderade 1997-12-14
Stadgarna (§ 6) reviderad 2000-06-06
Stadgarna reviderade 2020-03-14

Stadgar för Vallentuna Ridklubb
§1

Föreningens firma och säte

Föreningens firma är Vallentuna Ridklubb med säte i Vallentuna kommun. Föreningens
organisationsnummer är 816000-4456

§2

Verksamhet

Vallentuna Ridklubb - ideell förening - är en lokalavdelning av Svenska Ridsportförbundet och
därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund, med ändamål att främja hästsporten i
enlighet med huvudorganisationens stadgar.

§3

Medlemskap

Envar som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift antages som medlem. Medlem
godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att
bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att
motarbeta föreningens ändamål, idrottens och ridsportens värdegrund eller på annat sätt skada
föreningens intressen. Beslut om att avslå medlemskap fattas av styrelsen. Innan sådant beslut
fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de
omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts. I beslutet ska skälen
redovisas samt anges hur den medlemssökande ska gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslut
ska inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan
Juridisk eller fysisk person kan vara stödjande medlem. Person som på ett synnerligen
förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet
inväljas som hedersledamot. Sådant beslut skall stödjas av minst två tredjedelar av antalet
närvarande röstberättigade medlemmar.

§4

Avgifter

Medlem erlägger den årsavgift som varje år fastställs av årsmötet för det kommande
verksamhetsåret. Hedersledamot erlägger ingen avgift. Årsmötet beslutar även om avgift för
ständig medlem. Avgift för stödjande medlem fastställs av styrelsen.
Om inträde har skett efter den 15 oktober gäller avgiften dels för resten av inträdesåret och
dels för hela det påföljande kalenderåret.
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§5

Utträde och uteslutning

Medlem som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur
föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall skriftligen
anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Erlagd avgift återbetalas ej.
Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade
avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot ridsportens
värdegrund, brutit mot föreningens stagar eller annars skadat föreningen intressen.
Föreningen kan påkalla återkallelse av ryttarlicens enligt SvRFs stadgar § 15 sista stycket.
Uteslutning gäller tillsvidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till viss tid. Sådan
tidsbegränsning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för
uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.
Beslut om uteslutning ska fattas av styrelsen och får av den berörde överklagas enligt reglerna i
15 kap RFs stadgar.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom av viss av styrelsen
angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts.
I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska
iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas
till medlemmen.
Beslut om medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SvRF enligt reglerna i 15
kap RFs stadgar.

§6

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte), extra allmänt möte, styrelsen och
sektionerna. Högsta beslutande organ är de två först nämnda. Sektionernas ansvarsområden
fastställs av styrelsen.

§7

Styrelse och förvaltning

Förvaltningen av föreningens verksamhet handhas av dess styrelse som utses av årsmötet.
Styrelsen skall bestå av ordförande jämte minst 4 ordinarie ledamöter och minst 2 suppleanter.
Av de valda ledamöterna avgår hälften vartannat år.
I styrelsen ingår även en av ungdomssektionens årsmöte utsedd ungdomsledamot jämte
suppleant.
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Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller
den mening som ordföranden biträder. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare
och kassör.
Styrelsen ska – inom ramen för RFs, SvRFs och dessa stadgar – svara för föreningens
verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen att tillse att föreningen
• följer gällande författningar och andra bindande regler
• följer ridsportens värdegrund
• i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med
barn begär att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller
uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt
med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister
• uppfyller SvRFs krav på god hästhållning och säkerhet för människor och hästar
Vidare åligger det styrelsen särskilt att:
•
•
•
•
•

Verka för föreningens ändamål
Verkställa beslut fattade av allmänna möten
Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
Handha och ansvara för föreningens medel
Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och
förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmöte underställa dessa
revisorernas granskning
• Bestämma dag och plats för allmänna möten förbereda de ärenden som skall behandlas
vid allmänna möten
• Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda
ombud är utsedda för detta
• Övervaka stadgarnas efterlevnad

§8

Sektioner och kommittéer

Allmänt möte eller styrelsen kan tillsätta sektioner (eller motsvarande) för handläggning av
speciella uppgifter. Sektionerna har de befogenheter som det tillsättande organet tilldelar dem.
Varje sektion skall bestå av minst 4 ledamöter som väljs på ett år. Förslag till ordförande,
sekreterare och kassör skall lämnas till respektive sektion senast fyra veckor före årsmötet.
Ordförande, sekreterare och kassör väljs av respektive sektion senast två veckor för årsmötet.
Dessa funktionärers namn skall meddelas valberedningen.
Övriga ledamöter i respektive sektion skall meddelas styrelsen senast sex veckor efter
årsmötet.
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§9

Årsmöte och medlemsmöte

Årsmöte skall avhållas före februari månads utgång. Vid årsmötet skall följande ärenden
behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mötets öppnande och fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
Val av ordförande för mötet och anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet.
Upprättande av röstlängd.
Val av två justeringsmän.
Fastställande av dagordning.
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelsen.
Revisorns berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 6 angivna
antalet.
Val av ordförande för föreningen.
Val av övriga ledamöter jämte suppleanter.
Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte suppleant.
Val av en revisor och en revisorssuppleant.
Redovisning av ordförande, sekreterare och kassör för sektionerna.
Val på ett år av sammankallande och minst två ledamöter i valberedning.
Val av ombud till huvudorganisationens och distriktförbundets allmänna möten.
Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår.
Övriga ärenden som enligt stadgarna kan upptagas till beslut på årsmötet.

Extra medlemsmöte skall hållas när revisorerna begär det eller när minst 10 % av föreningens
medlemmar begär det eller när styrelsen så finner det erforderligt.
Kallelse till årsmöte skall meddelas minst 21 dagar innan mötet. Kallelse till extra medlemsmöte
meddelas senast sju dagar innan mötet. Om ett extra medlemsmöte avser fråga om
stadgeändring skall kallelse meddelas en månad före mötet. I samtliga ovan nämnda fall
meddelas kallelse på anslagstavlan på Vallentuna Ridcenter eller på det sätt som styrelsen
beslutar.

§ 10

Ärende till årsmöte

Om en enskild medlem vill ta upp ett förslag som årsmötet skall besluta om, skall förslaget
lämnas skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Sådana förslag samt förslag till
årsmötet från styrelsen hålls tillgängliga för medlemmarna sju dagar före årsmötet.
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§ 11

Rösträtt

Vid årsmöte äger medlem över 15 år en röst om medlemsavgift erlagts för det räkenskapsår
årsmötet avser eller medlemsavgift erlagts för pågående räkenskapsår minst en månad före
mötet. Vid extra allmänt möte äger medlem över 15 år en röst om medlemsavgiften erlagts
minst en månad före mötet.
Hedersledamot som ej tidigare varit medlem i klubben och stödjande medlem äger yttranderätt
samt förslagsrätt enligt § 8 men ej rösträtt.
All omröstning sker öppet om ej annat begärs. Samtliga frågor avgörs genom enkel röstövervikt
utom de som gäller hedersledamotskap (§ 3), stadgeändring (§ 15) och föreningens upplösning
(§ 16). Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
Röstning genom ombud får ej förekomma.

§ 12

Valberedning och valbarhet

Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en utses som sammankallande. Medlem i
föreningen får senast två veckor före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande
i valberedningen inkomma med förslag till kandidater för de befattningar för vilka val skall ske.
Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet valberedningens förslag. Ytterligare
nomineringar kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat
nomineringen.
Även förslag till valberedning skall inges till denna.
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen.
Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller
till revisor i föreningen.
Med arbetstagare jämställs den som har en stor del av sin utkomst grundat på en ekonomisk
relation till föreningen. Detsamma ska gälla den som i övrigt kan anses vara jävig.

§ 13

Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs årligen en revisor samt en
suppleant. Räkenskaperna och andra handlingar skall överlämnas till revisorerna senast den 31
januari. Revisorerna skall avge sin berättelse senast den 15 februari.

§ 14

Ekonomi

För föreningens förbindelser svarar endast föreningens tillgångar.
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§ 15

Firmateckning

Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar.

§ 16

Stadgeändring

Styrelsen eller enskild medlem kan ge förslag till ändring av stadgarna. Förslaget skall lämnas till
styrelsen senast två månader före allmänt möte och av styrelsen hållas tillgängligt för enskilda
medlemmar senast en månad före allmänt möte.
För stadgeändring fordras beslut av två på varandra följande möten med minst en månads
mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Beslut om stadgeändring skall stödjas av
minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 17

Upplösning

För föreningens upplösning erfordras två efter varandra följande möten med minst en månads
mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte.
För besluts giltighet fordras att minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade
medlemmar är eniga.
I samband med föreningens upplösning beslutar årsmötet om hur man skall förfara med
eventuella kvarvarande tillgångar.

§ 18

Tvister

Mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller mellan enskild medlem och allmänt
möte eller styrelsen eller styrelseledamot möjligen uppkommande tvister får ej dragas inför
allmän domstol utan skall avgöras av skiljemän utsedda enligt bestämmelserna i gällande lag
om skiljemän.
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