SVENSKA CHAROLAISFÖRENINGEN

Stadgar för Svenska
Charolaisföreningen.
Antagna på årsmöte 13 februari 2014.
§1
Ändamål

Svenska Charolaisföreningen har till uppgift att verka för spridandet av kännedom
om Charolaisrasen.
Att eftersträva rasens utveckling i kvalitativt hänseende och dess utbredning samt i
övrigt tillvarata uppfödarnas intressen.
De medel som föreningen har till förfogande ska användas till att driva och främja
föreningens verksamhet. Föreningen får ej ta ekonomisk risk i enskild medlems
ställe.
Föreningen äger rätt att redovisa uppgifter om Charolaisdjur som framkommer i
officiella sammanhang.

§2
Inträde som medlem.

Som aktiv medlem i föreningen får ägare av renrasiga Charolaisdjur eller korsningar
av Charolaisras inträde.
Enskild och organisation, som har intresse för föreningens verksamhet, får inträde
som passiv medlem

§3
Uteslutning

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen eller på annat sätt skadar
föreningens intressen, kan uteslutas efter beslut av styrelsen.
Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsårsmöte genom
skriftlig anmälan därom till styrelsen inom tre månader från det meddelandet om
uteslutning avsänts till honom/henne.

§4
NAB

Föreningen bedriver sin verksamhet i anslutning till Nordiska Avelsföreningen för
Biffraser.

§5
Medlems-och serviceavgift

En medlemsavgift – lika för aktiv och passiv medlem betalas årligen.
Aktiv medlem betalar dessutom en årlig besättningsavgift samt en serviceavgift för
de djur som han/hon äger av Charolaistyp.
Avgiftens storlek fastställs årligen av årsmötet efter förslag från styrelsen.
Nytillträdda medlemmar kan befrias från medlems- och serviceavgifter under första
året oavsett när de blir medlemmar.
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§6
Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ordinarie
ledamöter. Styrelsen skall bestå enbart av ordinarie ledamöter.
Mandattiden skall vara två år och bestäms så att halva eller närmast halva antalet
väljes årligen.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Sekreterare och kassör
utser styrelsen inom eller utom styrelsen.
Styrelsen får vid behov adjungera medlem till styrelsen. Adjungerad medlem äger ej
rösträtt.

§7
Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

§8
Årsredovisning

Styrelsen ska senast den 15 februari lämna sina redovisningshandlingar och bokslut
till revisorerna.

§9
Revision

På ordinarie föreningsårsmöte skall årligen väljas två ordinarie revisorer samt en
revisorsuppleant.
Revisionsberättelsen skall vara inlämnad till styrelsen senast före årsmötet.

§ 10
Valberedning

En valberedningskommitté bestående av tre ledamöter varav en sammankallande
väljes årligen på ordinarie föreningsårsmöte.
Val vid föreningsstämma förbereds av en valberedning bestående av tre ledamöter
valda av föregående ordinarie föreningsstämmor. Valberedningen är rullande.
Ledamot väljs på tre år och den som har ett år kvar på mandattiden blir
sammankallande inför den årsstämma vid vilken han/hon avgår.

§ 11
Årsmötet

Föreningen avhåller årsmöte senast den 15 mars på plats som styrelsen bestämmer.

§ 12
Kallelse

Personlig kallelse utfärdas av styrelsen och skall vara medlemmarna tillhanda senast
två veckor före årsmötet.

§ 13
Fullmakt och val

Aktiv medlem, eller av denne befullmäktigat ombud, äger en röst. Ombud äger rätt
att högst representera med två fullmakter.
Val sker med slutna sedlar, såvida majoritet ej vinns för annat förfarande.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör

§ 14
Ärenden på ordinarie
årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande
2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
6. Föredragning av styrelsens årsberättelse
7. Rapport från avelsrådet
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens och räkenskapsförare
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

§ 15
Motioner och skrivelser

Beslut om ersättning till styrelse, avelsråd och övriga funktionärer
Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
Val av revisorer jämte suppleanter
Val av två ledamöter i avelsrådet
Val av representanter i NAB:s styrelse
Val av representanter jämte suppleanter i förvaltningsorgan för
individprövningsstationen
Val av valberedning jämte sammankallande
Fastställande av medlemsavgiften
Ärende som styrelsen eller enskild medlem hänskjutit till årsmötet
Övriga ärenden

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall skriftligen
anmälas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
För årsmötets prövning av uteslutningsärende gäller dock vad som stadgas i § 3.

§ 16
Övriga sammanträden

Sammanträden, utöver årsmötet, hålles då styrelsen eller revisorerna finner det
nödvändigt.

§ 17
Avelsrådet

Avelsrådets uppgift är att verkställa de uppgifter som årsmötet eller styrelsen
beslutar hänskjuta till avelsrådet.
Två (2) ledamöter väljes av årsmötet med mandattid på två år.
Styrelsen utser de övriga tre (3) ledamöterna inom eller utom styrelsen jämte
sammankallande.
Avelsrådet består därmed av fem (5) ledamöter.
Avelsrådet får vid behov adjungera medlem till Avelsrådet. Adjungerad medlem
äger ej rösträtt.

§ 18
Stadgeändring och
upplösning

Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning, fattas
vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
Vid föreningens eventuella upplösning disponeras föreningens tillgångar enligt
årsmötets beslut, varvid enkel majoritet erfordras för beslutets giltighet.
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