ÄNDRINGAR STADGAR FÖR HAFLINGERSPORT SVERIGE:
Här finns en lista över allt som är borttaget eller ändrat/omformulerat från de gällande
stadgarna till det nya förslaget.

Framsida:
Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 28 september 2014
enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda
av Förbundsstyrelsen 2005-08-18
§ 1 Ändamål
… som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med
ändamål att bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar…
§3 Medlemsskap
…enligt reglerna i RF:s stadgar, 15 kap.
§5 Utträde och uteslutning
…enligt reglerna i RF:S stadgar, 15 kap.
§8 Stadgetolkning
… samt i tillämpliga delar enligt de stadgar som gäller för det ridsportdistrikt som föreningen
tillhör och SvRFs stadgar.
§9 Stadgeändring och upplösning
… med minst en månads mellanrum,…
Ändring av stadgarna skall godkännas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket
förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.
… med minst en månads mellanrum…
Ridsportfrämjande – ändrat till haflingerfrämjande
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvRF.
§10 Rösträtt
… som hålles senast den sista februari…
… som hålles efter den sista februari…

§12 Valbarhet
Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller
till revisor i föreningen.
§13 Årsmöte
Sista februari - ändrat till sista maj.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och
inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I
kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
§14 Ärenden vid årsmötet.
8. … och förvaltningsberättelserna
15. Två revisorer
17. …ordförande…
18. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen
har rätt att representera med ombud.
19. årsavgift
§16 Valberedningen
Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och 1-2 ledamöter valda av
årsmötet. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.
Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för
valen under 14 §.
§17 Styrelsen
…eller två år.
… med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot.
Halva antalet…
Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot
har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild
befattning inom styrelsen.
Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka.
§18 Styrelsens åliggande
– inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar –

…m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta.
§ 21 Särskilda bestämmelser
Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och
rättigheter som framgår av distriktets, SvRFs och RFs stadgar eller som distriktet, SvRF eller RF
från tid till annan beslutar.

