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Föreningen

§1 Namn
Föreningens namn är Odinn´s islandshästklubb. Föreningens hemort är ordförandens.
§2 Ändamål
Klubben är en ideell förening, ansluten till Svenska Islandshästförbundet (SIF), och därigenom
ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) i enhetlighet med SIFs anslutning. Syftet med
föreningen är att samla alla, först och främst i Dalarna, som är intresserade av islandshästen kring
gemensamma aktiviteter. Skapa möjligheter för möten och erfarenhetsutbyten kring vårt gemensamma
intresse. Hjälpa till med att utveckla rasen och dess användning i enlighet med SIF:s och FEIF:s
intentioner, samt marknadsföra islandshästen i Dalarna. Föreningen ska motverka all form av
diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

§3 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
§4 Organisation och tillhörighet.
Klubben leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på årsmötet. Odinn är först och främst en
islandshästklubb inom det geografiska området Dalarna. Till klubben kan det finnas geografiskt
indelade kretsar. Kretsarna kan anordna lokala aktiviteter och kan ha egen kassa.
Föreningen är ansluten till Svenska Islandshästförbundet, SIF, som en lokalklubb. SIF är anslutet till
FEIF (International Federation of Icelandic Horse Associations) samt FITE (International Equestrian
Tourism Federation). Odinn följer därför av SIF och FEIF fastställda normer kring islandshästens
användning inom ridsporten samt aveln. Odinn har rösträtt på SIFs högsta beslutande organ,
riksårsmötet.
Genom medlemskap i SIF blir förening även medlem i Dalarnas länsidrottsförbund samt i
vederbörande islandshästdistriktsförbund (Specialidrottsdistriktsförbund-SDF) inom det SIF-distrikt
där föreningens hemort är belägen. (Gävle-Dala Islandshästförbund) Föreningen är skyldig att följa
nämnda organisationers stadgar, regler gällande doping och djurskydd samt beslut fattade av dessa
idrottsorgan. På begäran av RF, SIF eller vederbörande SDF- eller DF-styrelse är föreningen
skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda
uppgifter.

§5 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Årsmötet är högsta beslutande
organ.
§6 Firmateckning
Firman tecknas av ordförande och kassör(och/eller ledamot om kassör saknas i styrelsen) var för sig
eller på så sätt som styrelsen bestämmer. Om ordförande avgår får styrelsen utse en ledamot att ersätta
som firmatecknare.
§7 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december
– kalenderår.

Medlemmar

§8 Medlemskap
Medlemskap i klubben innebär också ett medlemskap i SIF. Medlemskap i förbundet medges den som
har intresse av att stödja förbundet, dess syfte och målsättning och som förbinder sig att efterleva dessa
stadgar samt årligen erlägga fastställd medlemsavgift.
Medlemskapet söks via SIF där man också väljer lokalförening. Alla medlemmar är därmed medlemmar
i både lokalförening och förbund. Varje medlem kan vara huvudmedlem Odinn eller huvudmedlem i en
annan lokalförening och kan då vara stödmedlem i Odinn. Stödmedlem har samma rättigheter som
huvudmedlem. Stödmedlemmar i lokalförening räknas dock inte in i underlaget för beräkning av antalet
ombud till riksårsmötet. I tävlingssammanhang representerar man alltid den förening i vilken man har
sitt huvudmedlemskap. Medlemskap som kan sökas är de av SIF beslutade: senior, junior, minior och
familjemedlemskap.
Inga former av särbehandling eller diskriminering får förekomma i enlighet med vad som står i SIF:s
stadgar §6 andra stycket. Enskild medlem som uppträder uttalat illojalt eller aktivt motarbetar klubbens
verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen, kan varnas och/eller
uteslutas efter beslut av klubbstyrelsen. Medlem kan överklaga ett sådant beslut till årsmötet.
§9Medlemsavgiften
Medlemsavgiften betalas in årsvis och medlemskapet gäller under ett kalenderår. Medlemsavgiften är
uppdelad i två delar: förbundets medlemsavgift som fastställs på riksårsmöte och lokalföreningsavgiften
som fastställs på lokalföreningsårsmöte. Hela medlemsavgiften betalas till Svenska islandshästförbundet
som sedan vidarebefordrar lokalklubbens del till Odinn. Nya medlemmar skall betala hela årsavgiften
när helst under året inträde i klubben sker.
§10 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för innevarande kalenderår senast 1 april, eller enligt SIFs
bestämmelser, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom
att personen avförs från medlemsförteckningen.
§11 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
- har rätt till information om föreningens angelägenheter,
- skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 4 § nämnda
organisationers stadgar, bestämmelser och beslut
- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
- skall betala medlemsavgift senast den 1 april, eller enligt SIFs bestämmelser, samt de övriga
avgifter som beslutats av föreningen.
- har rätt att delta på alla styrelsens möten.
- har rätt att till valberedningen nominera till styrelsens poster inför årsmötet
§12 Deltagande i föreningens verksamhet
Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna inom
föreningen samt inom SIF och FEIF när det gäller islandshästtävlingar, TREC-tävlingar och
avelsarrangemang.

Årsmötet och Extra årsmöte

§13 Tidpunkt, kallelse
Årsmötet hålls i början av varje kalenderår, före utgången av mars månad och helst innan SIFs

riksårsmöte. Årsmötet hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen.
Kallelse till årsmöte ska gå ut till medlemmarna senast tre veckor innan årsmötet. Kallelsen kan skickas
ut till medlemmarna via post eller e-post. Kallelsen ska alltid läggas upp på klubbens hemsida, om
sådan finns.
§14 Dagordning årsmötet
Dagordningen vid ordinarie årsmöte skall omfatta följande punkter:
§ 1. Årsmötet öppnas
§ 2. Godkänns kallelsen till årsmötet
§ 3. Val av:
a. Ordförande för mötet
b. Sekreterare för mötet
c. Protokolljusterare tillika rösträknare 2 st
§ 4. a. Fastställande av föredragningslista
b. Fastställande av röstlängd
§ 5. Behandling av verksamhetsberättelse
§ 6. a. Behandling av årsbokslut samt revisionsberättelse
b. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 7. Behandlande av verksamhetsplan för kommande år
§ 8. Behandlande av budgetförslag för kommande år
§ 9. Fastställande av ersättningar
§ 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
§ 11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
§ 12. Val av ordförande och kassör på två år
§ 13. Val av styrelseledamöter på två respektive ett år
§ 14. Val av:
a. revisorer och revisorssuppleanter på ett år
§ 15. Val av ungdomsrepresentant/er, ett år
§ 16. Val av:
a. Hemsidesansvarig
b. Tävlingsansvarig
§ 17. Val av valberedning ett år
§ 18. Val av ombud och suppleanter till SIFs riksårsmöte
§ 19. Motioner och propositioner till årsmötet
§ 20. Motioner till SIF riksårsmöte
§ 21. Övriga frågor:
§ 22. Mötet avslutas
Varje medlem och krets kan ställa förslag till årsmötet. Förslag/motioner ska vara styrelsen till handa
senast två veckor innan årsmötet.
Alla medlemmar har rätt att närvara och yttra sig på årsmötet. Rösträtt har varje person som varit
medlem under året som varit samt de som betalat in medlemsavgift för innevarande år och där avgiften
kommit SIF eller klubben till handa innan årsmötet.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i
mötets beslut.
§15 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen
för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant
möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för
extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med
förslag till föredragningslista anslås på hemsidan.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. (RF)
§16 Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
För bifall till stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst
2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, hållna med
minst en månads mellanrum. Odinns stadgar bör alltid följa de grundläggande bestämmelserna i SIFs
stadgar.
§17 Riksårsmötet
Riksårsmötet är SIFs högsta beslutande organ. Lokalföreningen Odinn har rätt att skicka ett antal
ombud med rösträtt på riksårsmötet. Hur många ombud bestäms av SIF utifrån lokalföreningens
medlemsantal, huvudmedlemmar, under föregående år.
Varje medlem och lokalförening kan ställa förslag till riksårsmötet. Alla medlemmar har rätt att närvara
och yttra sig på årsmötet. Rösträtt har varje lokalföreningsombud.

Styrelsen

§18 Styrelsen
Styrelsen är, då årsmötet inte är samlat, klubbens beslutande organ. Styrelsen ska bestå av det antal
ledamöter årsmötet fastslår. Årsmötet ska välja ordförande på två år samt övriga ledamöter på ett eller
två år, för att få en styrelse där inte alla ska bytas ut samma år. Årsmötet väljer också två suppleanter.
Styrelsen får sedan konstituera sig för att utse kassör samt sekreterare, om detta inte utsetts på årsmötet.
Till styrelsen kan väljas de som är medlemmar i Odinn.
Vid förhinder eller avgång för ledamot inträder suppleant. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften
av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras som skall justeras av mötets
ordförande. Samtliga ledamöter skall kallas till styrelsesammanträde i god tid innan mötet. Information
om mötestid och plats ska delges medlemmarna, via hemsidan om sådan finns.
Styrelsen skall inom sig utarbeta och fastställa en arbetsordning som minst skall innehålla
befattningsbeskrivning samt redovisning av befogenheter och ansvar.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och
arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut
efterlevs. Har ordföranden förhinder skall en tillfällig ordförande för mötet utses.
§19 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall - inom ramen för SIF:s, FEIFs samt dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet
enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Styrelsen åligger bland annat att:
-

verka för klubbens och förbundets syften och ansvara för den löpande verksamheten
verkställa beslut fattade av årsmötet
i för klubben eller förbundet viktiga frågor sända ut underlag på remiss till föreningens
medlemmar innan beslut fattas.
företräda Odinn och Odinns medlemmar gentemot förbundet SIF i frågor som är viktiga för

-

Odinn.
handha och ansvara för föreningens medel
utse kommittéer som behövs för verksamheten
fatta beslut i förslag från medlemmar och kretsar samt SIF
tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och årsbokslut till årsmöte
övervaka att stadgarnas efterlevs
välja ombud till SIF-riksårsmöte om dessa inte valts på årsmötet
hålla kontakten med kretsarna
fortlöpande förse revisorerna med styrelseprotokoll och väsentlig ekonomisk information.
inför varje årsmöte presentera en grov verksamhets- och ekonomisk plan för nästkommande år.
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
förbereda årsmötet

§20 Revisorer
Revisorer och revisorsersättare väljs för ett år. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens
räkenskaper, årsmötes-och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda i god tid före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning, årsbokslut och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse före årsmötet.
Dessutom skall revisorerna också avgöra om användandet av förbundets medel har skett i
överensstämmelse med dess målsättning.
§ 21 Valberedningens arbetsuppgifter i förbundet
Valberedning väljs för ett år. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför
självständiga från styrelsen. De arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens
medlemmar. Valberedningen har rätt att fortlöpande ta del av föreningens arbete och dokument.
Valberedningen har att i god tid före årsmötet, genom kontakter med styrelse och medlemmar, ta fram
vilka poster i styrelsen som behöver tillsättas och meddela detta till medlemmarna. Valberedningen ska
ta emot och bereda medlemmarnas förslag på kandidater till ny styrelse. Valberedningen presenterar
sedan ett förslag till nya förtroendevalda för medlemmarna för beslut senast på årsmötet.

Upplösning av föreningen

§22 Upplösning av föreningen
Odinn kan upplösas efter beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av
antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, hållna med minst en
månads mellanrum. Kvarvarande tillgångar tillfaller SIF.

Tvist

§23 Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i
fall då annan särskild ordning är föreskriven i Odinns eller SIF:s stadgar, avgöras enligt lagen om
skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten
svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens
kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

