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Stadgar för 
Swedish Reining Horse Association 

 
§ 1 Firma 
Föreningens firma skall vara Swedish Reining Horse Association. 
 
§ 2 Föreningens ändamål 
Swedish Reining Horse Association är en ideell förening med ändamål att främja tävlande i 
ridgrenen reining; härunder utveckla och sammanställa informationsmaterial och utbildning för 
ryttare, uppfödare av hästar och andra intresserade för en bättre förståelse av reiningens grunder 
och dess korrekta utförande. 
Föreningen skall vara en s.k. ”affiliate” till moderföreningen National Reining Horse 
Association, USA. 
 
I sin verksamhet skall föreningen: 

o Följa vid var tid gällande NRHA Handbook 
o Organisera och anordna tävlingar 
o Utveckla ett Swedish Reining Horse Futurity/Derby 
o Administrera och föra register över tävlingsresultat för i föreningen aktiva ryttare och 

hästar ur klassificeringssynpunkt. 
o Främja samarbete med övriga NRHA- affiliates i Europa. 
 

§ 3 Säte 
Föreningens säte skall, till dess en fast adress etablerats, följa ordförande i föreningen. 
 
§ 4 Medlemskap 
Medlemskap i föreningen är öppen för alla personer, företag och organisationer som vill biträda 
föreningens ändamål och som är intresserade av dess verksamhet. Medlemskap innebär att 
medlem skall följa vid var tid gällande NRHA Handbook. Medlemskap i föreningen innebär 
inte att medlemskap också erhålls i NRHA, USA. 
 
Medlem som bryter mot föreningens stadgar, härunder vid var tid gällande NRHA Handbook, 
eller på annat sätt motverkar föreningens intresse, kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur 
föreningen. Sådan uteslutning meddelas också NRHA, USA. 
 
§ 5 Årsavgift 
Årsavgiften fastställs på föreningens ordinarie årsmöte eller i den ordning årsmötet beslutar. 
 
§ 6 Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. 
Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. 
Dessa kommittéer har befogenheter som styrelsen tilldelat dem. 
 
§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 
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§ 8 Rösträtt 
Vid årsmöte som hålls senast 1 månad efter verksamhetsårets utgång äger varje medlem en röst 
om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst tio dagar före 
mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får förekomma, dock får närvarande medlem genom 
fullmakt endast representera en (1) medlem. 
 
§ 9 Beslut och omröstning vid allmänt möte 
Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad 
medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptas fler namn än det antal som 
skall väljas. Samtliga ärenden utom de i § § 20 och 21 avgörs med enkel röstövervikt. Vid 
omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden 
om denne är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i 
händelse av lika röstetal lotten avgöra.  
 
§ 10 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte skall hållas inom 1 månad efter verksamhetsårets utgång.  
Kallelse till ordinarie årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till samtliga medlemmar 
minst 3 veckor före årsmötet. Förslag från enskild medlem att upptas till beslut på årsmötet 
skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt 
eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna fr.o.m. 
sju dagar före årsmötet.  
Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.  
 
§ 11 Ärenden vid årsmöte 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma. 
 

1) Val av ordförande för mötet 
2) Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet  
3) Upprättande av röstlängd 
4) Val av protokolljusterare och rösträknare 
5) Fastställande av dagordning 
6) Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
7) Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande av resultat- 

och balansräkning. 
8) Revisorernas berättelse 
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 14 andra 

stycket angivna antalet 
11) Val av ordförande och/eller kassör för föreningen 
12) Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
13) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
14) Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande 

och ledamöter i valberedningen 
15) Fastställande av eventuella arvoden 
16) Fastställande av årsavgifter 
17) Övriga ärenden som enligt § 10 kan upptas till beslut på årsmöte  
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§ 12 Extra allmänt möte 
Extra allmänt möte hålls då styrelsen anser det erforderligt, eller om minst 10 % av föreningens 
röstberättigade medlemmar till styrelsen därom gör skriftlig framställning med angivande av 
det ärende för vars behandling mötet påkallats, eller om revisorerna så begär. Styrelsen skall 
anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra 
allmänt möte som hålls med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två 
månader efter det att begäran inkommit.  
Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen 
skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. 
Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-5 i § 11 samt ärende för vilket eller vilka 
mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma. 
 
§ 13 Valberedningen 
Valberedningen består av lägst två och högst tre ledamöter jämte lägst en och högst två 
suppleanter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden  
t o m nästa årsmöte. 
Medlem i föreningen får senast 10 dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till den 
sammankallande i valberedningen inlämna förslag på kandidater för de befattningar, för vilka 
val skall ske. Kandidater som inte nominerats i rätt tid är inte valbara.  
Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för 
de olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering på mötet kan 
endast ske om föreslagna till visst uppdrag understiger det antal som skall väljas. 
Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till 
valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande. 
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått 
kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall protokollet 
överlämnas till styrelsen. 
 
§ 14 Styrelsen 
Styrelsen är då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.  
 
Styrelsen skall bestå av ordföranden samt lägst fyra och högst sex ordinarie ledamöter samt 
lägst två och högst fyra suppleanter. Mandattiden för ordföranden och ordinarie ledamöter 
gäller två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av 
personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter 
väljs vid varje årsmöte.  
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad 
ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt 
men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen. 
Styrelsen är beslutför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel 
röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde 
föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde om minst två ledamöter så 
påfordra. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga 
ordinarie ledamöter skall kallas. 
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Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden 
jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot. 
 
§ 15 Styrelsens åligganden 
Styrelsen åligger bl a att: 

1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten 
2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten 
3. Handha och ansvara för föreningens medel 
4. Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och 

förvaltningsberättelse och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorers 
granskning 

5. Bestämma dag och plats för allmänna möten 
6. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten 
7. Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra 

organisationer m fl 
8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad 

 
§ 16 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan 
styrelseledamot eller eljest på sätt som styrelsen bestämmer. 
 
§ 17 Ekonomiskt ansvar 
För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar 
 
§ 18  Revision 
För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer 
och två suppleanter för dessa. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet. 
 
§ 19 Tvister 
Eventuella interna tvister angående föreningens angelägenheter skall avgöras av domstol i det 
län där styrelsen har sitt säte. 
 
§ 20 Ändring av stadgar 
Ändring av dessa stadgar § § 1-20 kan endast ske genom enhälligt beslut på ordinarie årsmöte, 
eller genom beslut med 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall 
vara ordinarie, med minst sex månaders mellanrum. För beslut om ändring av dessa stadgar § 
21 fordras alltid minst 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall 
vara ordinarie, med minst sex månaders mellanrum. 
 
§ 21 Föreningens upplösning 
För beslut om upplösning av föreningen fordras 2/3 dels majoritet vid två på varandra följande 
årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, med minst sex månaders mellanrum. 
Upplöses föreningen skall dess eventuella behållningar likvideras och skänkas till NRHA i 
USA. 
 

 
 
Ovanstående stadgar antogs enhälligt vid föreningens ordinarie årsmöte den 12 november 2005.   
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