Motion ASCPRE årsmöte 27/4-2019
ASCPRE är en rikstäckande förening med medlemmar spridda över ett stort geografiskt område.
För att underlätta och möjliggöra för föreningens medlemmar att delta och påverka med full rösträtt
föreningens verksamhet vid årsmöten så föreslår vi att årsmöten skall kunna ske via telefonmöte,
videokonferens eller via annan kommunikation och föreslår följande ändring av stadgar.
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Förslag till ändring av stadgar §6 Medlemskap och §7 Årsmöte–
ändring markerad med rött.
§6 – Medlemskap
Medlemskap i föreningen ska beviljas den som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte och
målsättning och som förbinder sig att följa dess stadgar samt erlägga fastställd medlemsavgift.
Inträde i föreningen sker genom anmälan till styrelsen eller via föreningens hemsida och medlemskap
räknas från det att styrelsen bekräftat medlemskapet och full medlemsavgift erlagts.
Medlemsavgiften för medlem utgörs av en årsavgift vilken beslutas av årsmötet. Årsmötet kan
besluta om lägre medlemsavgift för icke P.R.E.-ägare. Full medlemsavgift erläggs oavsett vid vilken
tidpunkt under året medlem tecknar medlemskap.
Endast medlem som är registrerad ägare till levande P.R.E.-häst enligt LGPRE ANCCE kan vara
fullvärdig medlem, och därmed röstberättigad på årsmöte. För att vara röstberättigad på årsmöte ska
medlemskap ha tecknats året före aktuellt årsmöte. Medlem vars P.R.E.-häst avlider ska förbli
fullvärdig medlem och därmed röstberättigad under hela det medlemsår då dödsfallet inträffade.
Medlem som vid ingånget medlemskap inte var ägare till P.R.E.-häst kan uppnå fullvärdigt
medlemskap och kan tillgodoräkna sig tidigare medlemstid då medlemmen blir registrerad ägare till
levande P.R.E.-häst enligt LGPRE ANCCE.
Fullvärdig medlem äger en (1) röst per person eller en (1) röst per juridisk person om häst/hästar ägs
i bolag.
Medlem som inte uppnått fullvärdigt medlemskap har yttranderätt på årsmöte.
Valbar till styrelsen är den medlem som är lägst 18 år, är registrerad ägare till levande P.R.E.-häst
enligt LGPRE ANCCE, och har innehaft medlemskap i minst tre (3) år i följd före aktuellt årsmöte.
Avlider styrelseledamots P.R.E.-häst har ledamoten rätt att vara kvar på sin styrelsepost
mandatperioden ut.
Frånvarande medlem kan lämna fullmakt för att utöva sin rösträtt. Medlem som företräder annan
medlem med fullmakt får företräda en (1) medlem.

Endast medlem som närvarar fysiskt vid årsmöte får företräda annan medlem via fullmakt. Möjlighet
för medlem att delta med rösträtt på ett årsmöte via telefon eller annan kommunikation kan
erbjudas efter beslut av styrelsen eller på medlems begäran.
Medlemsavgift återbetalas inte till medlem som anmält utträde ur föreningen eller där beslut om
uteslutning fattats, se även § 17.
§ 7 – Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska avhållas senast den 30:e april varje
år.
Kallelsen till årsmötet ska vara skriftlig och skickas till medlemmarna minst tre (3) veckor i förväg och
annonseras på föreningens hemsida.
Motioner som ska tas upp på årsmötet ska ha inkommit minst två (2) veckor före dagen för årsmötet.
Propositioner och motioner presenteras på föreningens hemsida senast en (1) vecka före årsmötet.
Förslag från valberedning presenteras på hemsidan senast en (1) vecka före årsmötet.
Årsmötet ska minst ha följande punkter på dagordningen:
- Mötets öppnande
- Mötets behöríghet
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare Val av två (2) justerare
- Justering av röstlängd
- Presentation av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
- Revisionsrapport
- Godkännande av balans- och resultaträkning
- Ansvarsfrihet för styrelse
- Val av ordförande
- Val av styrelseledamöter, högst sex (6) till antalet
- Årsmötet kan besluta om att en ledamotspost är föreningens vice ordförande
- Val av suppleanter, två (2) till antalet
- Val av revisor, se § 10
- Val av valberedning
- Fastställande av medlemsavgift
- Behandlande av inkomna motioner
- Övriga frågor
Ordförande väljs för två (2) år. Ledamöter väljs för tre (3) år. Suppleanter väljs för ett (1) år.
Vald styrelse konstituerar sig i samband med årsmöte eller inom två (2) veckor därefter.
Utöver yttrande- och rösträtt som anges i § 6, ska person vara registrerad som medlem vid tidpunkt
för aktuellt årsmöte.
Personval ska väljas enligt majoritetsprincipen. Omröstning vid personval skall ske öppet, om sluten
omröstning inte begärs.
Övriga beslut fattas enligt majoritetsprincipen.
Nuvarande antagna stadgar
§ 6 – Medlemskap
Medlemskap i föreningen ska beviljas den som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte och
målsättning och som förbinder sig att följa dess stadgar samt erlägga fastställd medlemsavgift.
Inträde i föreningen sker genom anmälan till styrelsen eller via föreningens hemsida och medlemskap
räknas från det att styrelsen bekräftat medlemskapet och full medlemsavgift erlagts.

Medlemsavgiften för medlem utgörs av en årsavgift vilken beslutas av årsmötet. Årsmötet kan
besluta om lägre medlemsavgift för icke P.R.E.-ägare. Full medlemsavgift erläggs oavsett vid vilken
tidpunkt under året medlem tecknar medlemskap.
Endast medlem som är registrerad ägare till levande P.R.E.-häst enligt LGPRE ANCCE kan vara
fullvärdig medlem, och därmed röstberättigad på årsmöte. För att vara röstberättigad på årsmöte ska
medlemskap ha tecknats året före aktuellt årsmöte. Medlem vars P.R.E.-häst avlider ska förbli
fullvärdig medlem och därmed röstberättigad under hela det medlemsår då dödsfallet inträffade.
Medlem som vid ingånget medlemskap inte var ägare till P.R.E.-häst kan uppnå fullvärdigt
medlemskap och kan tillgodoräkna sig tidigare medlemstid då medlemmen blir registrerad ägare till
levande P.R.E.-häst enligt LGPRE ANCCE.
Fullvärdig medlem äger en (1) röst per person eller en (1) röst per juridisk person om häst/hästar ägs
i bolag.
Medlem som inte uppnått fullvärdigt medlemsskap har yttranderätt på årsmöte.
Valbar till styrelsen är den medlem som är lägst 18 år, är registrerad ägare till levande P.R.E.-häst
enligt LGPRE ANCCE, och har innehaft medlemskap i minst tre (3) år i följd före aktuellt årsmöte.
Avlider styrelseledamots P.R.E.-häst har ledamoten rätt att vara kvar på sin styrelsepost
mandatperioden ut.
Frånvarande medlem kan lämna fullmakt för att utöva sin rösträtt. Medlem som företräder annan
medlem med fullmakt får företräda en (1) medlem. Endast medlem som närvarar fysiskt vid årsmöte
får företräda annan medlem via fullmakt. Möjlighet för medlem att vara åhörare på ett årsmöte via
telefon eller annan kommunikation kan erbjudas efter beslut av styrelsen.
Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap ska anmäla det skriftligt till styrelsen.
Medlemsavgift återbetalas inte till medlem som anmält utträde ur föreningen eller där beslut om
uteslutning fattats, se även § 17.
§ 7 – Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska avhållas senast den 30:e april varje
år.
Kallelsen till årsmötet ska vara skriftlig och skickas till medlemmarna minst tre (3) veckor i förväg och
annonseras på föreningens hemsida.
Motioner som ska tas upp på årsmötet ska ha inkommit minst två (2) veckor före dagen för årsmötet.
Propositioner och motioner presenteras på föreningens hemsida senast en (1) vecka före årsmötet.
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Förslag från valberedning presenteras på hemsidan senast en (1) vecka före årsmötet.
Årsmötet ska minst ha följande punkter på dagordningen:
- Mötets öppnande
- Mötets behöríghet
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare Val av två (2) justerare
- Justering av röstlängd
- Presentation av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
- Revisionsrapport
- Godkännande av balans- och resultaträkning
- Ansvarsfrihet för styrelse
- Val av ordförande
- Val av styrelseledamöter, högst sex (6) till antalet
- Årsmötet kan besluta om att en ledamotspost är föreningens vice ordförande
- Val av suppleanter, två (2) till antalet
- Val av revisor, se § 10
- Val av valberedning
- Fastställande av medlemsavgift
- Behandlande av inkomna motioner
- Övriga frågor
Ordförande väljs för två (2) år. Ledamöter väljs för tre (3) år. Suppleanter väljs för ett (1) år.
Vald styrelse konstituerar sig i samband med årsmöte eller inom två (2) veckor därefter.
Utöver yttrande- och rösträtt som anges i § 6, ska person vara registrerad som medlem vid tidpunkt
för aktuellt årsmöte.
Personval ska väljas enligt majoritetsprincipen. Omröstning vid personval ska ske genom sluten
omröstning.
Övriga beslut fattas enligt majoritetsprincipen.

