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§1

Ändamål

Westernsverige, i dessa stadgar kallad WS är en ideell förening.
WS är en sammarbetsorganisation av för westernridsporten intresserade
medlemsorganisationer med uppgift att främja westernridningen i alla dessa grenar samt
alla dess utövare för ett gemensamt ändamål.
WS ska arbeta som en paraplyorganisation för att öka samarbetet mellan de anslutna
medlemsorganisationerna.
WS ska verka för att Svenska Mästerskapet i Westernridning arrangeras och hålls en gång per
år.
WS ska aktivt verka för en dopingfri verksamhet och följa Svensk lag däri inkluderat
djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och föreskrifter.
§2

Organisatorisk uppbyggnad och verksamhet

WS verksamhet grundas på westernridningens utveckling i alla dess former och främjande av
tävlingsverksamhet med häst och ponny och organiseras i sektioner eller projekt på sätt
som styrelsen bestämmer. Verksamheten organiseras av styrelsen. Varje ansluten
medlemsorganisation kan ha högst två valda styrelsemedlemmar samtidigt i WS, valda på
årsmötet. Sektionerna lyder under styrelsen. Det bör finnas en ungdomssektion.
Utöver dessa stadgar styrs WS verksamhet av styrdokument och föreningspolicys.
Rätt att medverka i tävlingar som arrangeras av WS tillkommer svensk medborgare som är
medlem till ansluten medlemsorganisation i WS.
Rätt för icke svensk medborgare i ansluten medlemsorganisation kan medverka i tävling om
hen är stadigvarande bosatt i Sverige.
§3

Beslutande organ

Beslutande organ WS är årsstämman, extra stämman och WS styrelsen.
§4

Säte

Föreningen har sitt säte på den adress som föreningens kassör innehar. Årsmötet kan dock
besluta om annan adress om man av praktiska skäl så finner lämpligt.

§5

Medlemskap och sammansättning

WS består av de ideella medlemsorganisationerna med inriktning westerninriktning som har
upptagits som juridiska medlemmar. Endast juridiska medlemsorganisationer kan upptas, ej
enskilda medlemmar.
Medlemsorganisationer som skriftligt anmäler sitt inträde och erlägger av årsmötet
beslutad årsavgift kan genom beslut av WS styrelse antas som medlemsorganisation i WS.
Medlemsorganisationens stadgar ska bifogas vid ansökan. Årsavgiften ska erläggas på
det sätt som styrelsen fastställer.

Medlemskap beviljas av WS styrelse. För att en medlemsorganisation ska kunna bli medlem i
WS krävs det att medlemsorganisationen:
 på sitt program har sådan verksamhet som är förenligt med WS upprättade stadgar
 har sitt säte i Sverige
 främjar westernridningen
 är öppen för medlemmar från hela Sverige
 inte i sina stadgar redovisar diskriminering
 betalar in sin medlemsavgift
 arbetar enligt god föreningssed och föreningspraxis, och har stadgar
 ska ha minst 25 medlemmar eller vara ett rikstäckande westernryttarförbund, med ej
enskilda medlemmar
 eller tävlingsarrangörer, arrangerar verksamhet med westernridning eller
westerntävling som huvudsyssla, har f-skatt
 uppfyller kravet på god hästhållning och god säkerhet för människor
Medlemsorganisation som gjort sig känd som olämplig eller motarbetet WS ändamål och
intresse, kan av styrelsen vägras medlemskap. Beslut om att avslå medlemskap skall fattas
av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande
organisationen skall gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från
beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas skriftligt av den berörde inom tre veckor.
§6

Utträde och uteslutning

Medlemsorganisation som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha
begärt utträde ur WS. Medlemsorganisation som av annan anledning önskar utträda ur WS
skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat WS.
Erlagd avgift återbetalas ej.
Styrelsen kan besluta att utesluta medlemsorganisation som uppenbarligen motarbetar
WS ändamål och syfte, inte följer dessa stadgar, upphört att vara en demokratisk
medlem eller handlar på sådant sätt att westernridsportens anseende skadas.
Samma gäller medlemsorganisation där enskild medlem representerad i
medlemsorganisationen motarbetat WS verksamhet eller uppenbarligen skadat WS
intressen.
För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet av alla röster som är möjliga att avlägga
bland alla styrelsens ledamöter. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att
medlemsorganisation beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14
dagar). I beslut om uteslutning skall skälen av uteslutning redovisas samt anges vad
medlemsorganisation skall iaktta för överklagande. Beslutet gäller inte förrän yttrandetiden
utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort.
§7

Verksamhet – och räkenskapsår

WS verksamhets och räkenskapsår skall vara kalenderår.
§8

Stadgetolkning

WS verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar och plan- och riktlinjer. Uppstår tvekan vid
dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som ej varit förutsedda i dessa
stadgar hänskjutes frågan till allmänt möte eller extra allmänt möte, eller avgörs frågan
interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.
Medlemsorganisation eller enskild medlem har förbundit sig att i sådana frågor inte väcka
talan vid allmän domstol.

§9

Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan anges av styrelsen eller av enskild medlemsorganisation. För
stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller extra allmänt möte med minst
2/3 av antalet röster vid två på varandra, med minst en månads och högst sex månaders
mellanrum, varav det ena årsmöte.
WS upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande
allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande
röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av WS ska tillgångarna
användas till ett bestämt ridsportfrämjande ändamål. Disposition av tillgångarna kan inte
fördelas till ansluten medlemsorganisation eller enskild medlem.
§10

Talan i tvist

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, medlemsorganisation eller WS får inte väckas vid
allmän domstol. Sådan tvist ska av avgöras enligt lagen om skiljemän.
§11

WS stämmans valbarhet, rösträtt och sammansättning

Årsmötet eller extra allmänt möte för WS består av ombud från respektive ansluten
medlemsorganisation.
Årsmöte hålls senast den sista februari på ort som styrelsen bestämmer. Varje
medlemorganisation som betalt in årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår har
rösträtt. Avgiften ska ha betalts in och registrerats minst en månad före mötet.
Vid extra allmänt möte som hålls efter den sista februari äger varje medlemsorganisation två
rösträtter, om årsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.
Följande gäller för rösträtt och valbarhet:

 Valbar till styrelsen och valberedningen är en röstberättigad medlem i
medlemsorganisationen
 Valbar till ordförande ska vara myndig, ej försatt i konkurs.
 Personlig suppleant väljs ut av nominerad ledamot. Delges valberedningen. Personlig
suppleant väljs på årsmötet.
 Anställd personal/konsult får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller
revisor i föreningen.
 Ledamot kan inte väljas till revisor eller revisorssuppleant inom WS
 Varje röstberättigad medlemsorganisation får endast ha högst två representanter i
WS styrelse/valberedning.
 Röstberättigad person måste ha fyllt 15 år
 Till revisor kan även väljas person som inte är medlem i ansluten
medlemsorganisation.
 Ledamot i styrelse kan inte vara ombud för sin medlemsorganisation på årsmöte eller
extra årsmöte.
 Ombud får ej företräda mer än en organisation och får ej vara ledamot av styrelsen
WS.

Varje ansluten medlemsorganisation företrädes av högst två ombud. Ombud ska medföra
fullmakt från sin organisation, anges med rätt att utöva rösträtt. Varje ombud har en
rösträtt. Röstning via fullmakt är ej tillåten.
.
Vid årsmötet eller extra allmänt möte ska det fastställas röstlängd upprättat av styrelsen.

§12

Beslut och omröstning vid årsmöte, extra allmänt möte

Årsmötet, extra möte är beslutsmässig med det antal ombud som efter kallelse deltar i
mötets beslut.
Omröstning sker öppet, dock skall personval ske med slutna sedlar om röstberättigat
ombud så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal
som ska väljas. Samtliga ärenden utom de i §9 avgörs genom absolut majoritet.
Beslut kan fattas med acklamation.
Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes
av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad skall lotten
avgöra. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
§13

Årsmöte

Årsmöte skall äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för
mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer. Kallelse till
årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag (motion)
från medlemorganisation att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara
styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
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. Årsmötet är beslutfört med
det antal röstberättigade ombud som infunnit sig.
§14

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mötets öppnande.
Fastställande av röstlängd.
Fastställande av dagordning.
Beslut om mötet är behörigt utlyst.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare vid årsmötet.
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare jämte ordförande justera protokollet.
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.
Fastställande av Balans- och resultaträkning.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
Behandling av styrelsens förslag och av motioner i den ordning enligt §13.
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i
§17 andra stycket angivna talet.
Val av ordförande för föreningen på två år.
Val av Kassör på två år. Ordförande samt kassör välj på mandattider som
ska överlappa varandra.
Val av övriga styrelseledamöter på två år. Hälften av ledamöterna väljs på mandattider
som ska överlappa varandra.
Val av övriga personliga suppleanter på två år. Hälften av ledamöterna väljs på
mandattider som ska överlappa varandra.
Val av en revisor och en revisorssuppleant på ett år.
Val av valberedningen på ett år enligt §16.
Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
Årsmötets avslutande.

§15

Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då styrelsen så finner erforderligt, då revisor eller då minst 20% av
medlemmarna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter
det att sådan begäran inkommit skriftligen. 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 sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen
skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla
till extra allmänt möte får de som gjorde framställan utlysa extra allmänt möte enligt ovan.
Vid extra allmänt möte skall punkter 1-7, samt 21 i §14 förekomma samt ärende för vilket
eller vilka mötet sammankallts. Andra ärenden får inte förekomma.
§16

Valberedning

Valberedning består av en sammankallande och två till fem ledamöter valda av årsmötet.
Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t.om nästa årsmöte. Senast 14 dagar före
mötet får medlemsorganisation nominera till valberedningen personer för valen under §14
(ärende vid årsmötet). Senast en vecka före mötet skall valberedningens förslag finnas
tillgängligt för röstberättigade medlemsorganisationer. Alla föreslagna kandidater skall ha
accepterat nomineringen.
§17

Styrelse

Styrelsen är, när årsmöte eller extra möte inte är samlat, WS beslutande organ.
Styrelsen består av ordföranden, kassör samt lägst fem och högst fjorton ordinarie
ledamöter. Mandattiden gäller för samtliga två år från årsmöte till och med årsmöte. Varje
ledamot kan välja ut en personlig suppleant för sin organisation. Väljs samtidigt på årsmötet
tillsammans med den ordinarie ledamoten. Den personliga suppleanten fungerar som fullvärdig
styrelsemedlem och träder in vid ordinarie ledamots förhinder. Mandattiden personliga
suppleanter följer ordinarie ledamot.
Ansluten medlemsorganisationen kan ha högst två ordinarie valda ledamöter samtidigt i
styrelsen.
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 inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning
inom styrelsen.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
representerade. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde
föreligger. Ordförande är också skyldig att kalla till sammanträde då minst hälften av
ledamöterna så begär. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en
vecka. Samtliga ordinarie ledamöter kallas. Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll
som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för
ändamålet utsedd justeringsperson.
Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i vissa ärenden till sektioner eller andra organ. Som
tillsatts för särskild uppgift.

§18

Styrelsens åligganden

Styrelsen skall svara för verksamheten och tillvarata de anslutna medlemsorganisationerna
intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:















§19

Verka för WS ändamål
Bedriva sin verksamhet enligt stadgarna
Verkställa fattade beslut av årsmötet, extra möte
Planera, leda och fördela arbetet inom WS
Handha, ansvara och budgetera för WS medel
Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och
förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa
revisorers granskning
Bestämma dag och plats för årsmöte samt extra allmänna möten och förbereda de
ärenden som skall behandlas vid årsmötena
Företräda och samarbeta mot övriga organisationer
Utse arrangör för WS tävlingar och uppvisningar
Övervaka stadgarnas efterlevnad
Föra protokoll
Säkerställa att samtliga protokoll och handlingar över styrelsens möten och aktiviteter
samt protokoll och handlingar från årsstämman arkiveras på sådant sätt att de finns
tillgängliga.
Firmateckning

WS firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden och kassör, var för
sig, eller på annat sätt som styrelsen beslutar.
§20

Revision

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning ska det utses en revisor
och en revisorssuppleant. Dessa utses av årsmötet. Revisorerna skall ha tillgång till all
relevant dokumentation, protokoll, verifikationer och redovisning.
§21

Sektioner

En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse.
Ledningen för varje sektion består av sammankallande och erforderligt antal ledamöter. WS
styrelse skall, i särskild instruktion, fastställa de befogenheter och skyldigheter som
sektionen har.

