Motion ASCPRE årsmöte 27/4-2019 – ändring av stadgar
Styrelsen är idag enlig nuvarande stadgar, för ASCPRE, bestående av max 7 ledamöter och 2
suppleanter.
2 av de 7 ledamotsposterna är reserverade genom stadgarna till 2 st ansvariga för stamboksservice.
Då mycket praktiskt arbete ingår i ansvarsposterna för stamboksservice så föreslår vi att styrelsen
utökas till att istället bestå av 1 st ordförande samt högst åtta (8) ledamöter. På så sätt kommer
styrelsen bestå av 7 st ledamöter (inkl ordförande) som kan ta på sig uppdrag som inte rör
stamboksärenden.
Detta bidrar till att fler aktiva kan involveras i styrelsearbetet.

2019-04-13
Carina Blom
Vanja Bellskog
Sanna Hall

Förslag till ändring av stadgar §12 Styrelseordning– ändring
markerad med rött.
§ 12 – Styrelseordning
En styrelse med ordförande och lägst två (2) ledamöter samt högst åtta (8) ledamöter och två (2)
suppleanter ansvarar för föreningens åtaganden: en ordförande, en kassör, en sekreterare, samt
upp till sex (6) ordinarie ledamöter och (2) två suppleanter. En vice ordförande kan utses vid
behov.
Minst hälften av styrelsens ledamöter ska vara registrerade ägare till minst ett avelsgodkänt P.R.E.sto i LGPRE ANCCE.
Två i styrelsen utses att ansvara för stamboksservice gentemot P.R.E.-ägare i enlighet med de regler,
normer, föreskrifter och direktiv som är framtagna av LGPRE ANCCE. Stamboksansvarig ledamot kan
inte ersättas av annan ledamot utan godkännande av LGPRE ANCCE.
Styrelsen konstituerar sig senast två (2) veckor efter årsmötet. I samband med att styrelsen
konstituerar sig upprättas kommande års arbetsplan i enlighet med vad som beslutats på årsmötet.
Styrelsen ska sammanträda när någon av styrelsens medlemmar sammankallar den eller minst fyra
gånger per år. Protokoll från styrelsemöten sänds ut till alla ledamöter i styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig när ordförande samt minst hälften av tjänstgörande ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Ordförande har delegation att fatta beslut i brådskande ärenden. Ärendet ska protokollföras som ett
ordförandebeslut och tas upp på nästkommande styrelsemöte.
Styrelsen har mandat att vid behov, till exempel vid tävlingar och evenemang, utnämna en eller flera
kommittéer eller medhjälpare, som lyder under styrelsen.
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som
tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet.

Styrelsemedlem ska följa föreningens särskilda policy– och sekretessregler, se bilaga 1. Ny ledamot
ska delges och skriftligen förbinda sig att följa dessa regler.

Nuvarande antagna stadgar
§ 12 – Styrelseordning
En styrelse med ordförande och lägst två (2) ledamöter samt högst sex (6) ledamöter och två (2)
suppleanter ansvarar för föreningens åtaganden: en ordförande, en kassör, en sekreterare, samt upp
till fyra (4) ordinarie ledamöter och (2) två suppleanter. En vice ordförande kan utses vid behov.
Minst hälften av styrelsens ledamöter ska vara registrerade ägare till minst ett avelsgodkänt P.R.E.sto i LGPRE ANCCE.
Två i styrelsen utses att ansvara för stamboksservice gentemot P.R.E.-ägare i enlighet med de regler,
normer, föreskrifter och direktiv som är framtagna av LGPRE ANCCE. Stamboksansvarig ledamot kan
inte ersättas av annan ledamot utan godkännande av LGPRE ANCCE.
Styrelsen konstituerar sig senast två (2) veckor efter årsmötet. I samband med att styrelsen
konstituerar sig upprättas kommande års arbetsplan i enlighet med vad som beslutats på årsmötet.
Styrelsen ska sammanträda när någon av styrelsens medlemmar sammankallar den eller minst fyra
gånger per år. Protokoll från styrelsemöten sänds ut till alla ledamöter i styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig när ordförande samt minst hälften av tjänstgörande ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Ordförande har delegation att fatta beslut i brådskande ärenden. Ärendet ska protokollföras som ett
ordförandebeslut och tas upp på nästkommande styrelsemöte.
Styrelsen har mandat att vid behov, till exempel vid tävlingar och evenemang, utnämna en eller flera
kommittéer eller medhjälpare, som lyder under styrelsen.
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som
tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet.
Styrelsemedlem ska följa föreningens särskilda policy– och sekretessregler, se bilaga 1. Ny ledamot
ska delges och skriftligen förbinda sig att följa dessa regler.

