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Handlingar till extra riksmöte Svenska Islandshästförbundet, 2016-07-08

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs
4. Val av ordförande att föra förhandlingarna
5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
riksmötesprotokollet
7. Behandling av propositioner
a) Stadgar - § 17 Disciplinnämnd
b) Stadgar - § 9 Förbundsstyrelsen
8. Mötets avslutande

Riksmöteshandlingar
Proposition a/ (tillägg/ändring i fet text. Borttagen text genomstruken)
Disciplinnämnd
Styrelsen föreslår att disciplinnämnden skrivs in i SIFs stadgar enligt följande:
§ 17 Disciplinnämnd
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt kapitel 14 och 15 i RF:s stadgar.
Förbundsstyrelsen överlåter sin bestraffningsrätt till Svenska Islandshästförbundets
disciplinnämnd som i dessa frågor blir förbundets beslutande instans.
Disciplinnämnden ska arbeta i enlighet med den uppdragsbeskrivning som SIFs
styrelse beslutat.
Detta medför att nuvarande § 17 Upplösning blir § 18.
Motivering: Styrelsen har tillsatt en disciplinnämnd med uppgift att hantera disciplinära
ärenden och åtgärder inom förbundet. För att nämndens beslut ska vara juridiskt
bindande behöver den skrivas in i SIFs stadgar.
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Proposition b/ (tillägg/ändring i fet text. Borttagen text genomstruken)
Stadgar § 9 Förbundsstyrelse
Styrelsen är, då riksmötet inte är samlat, förbundets beslutande organ. Styrelsen ska
bestå av de antal ledamöter riksmötet fastslår samt en ej personlig suppleant. Samtliga i
styrelsen väljs på två år. Ordförande och två ledamöter väljs ojämna år. Vice ordförande
samt sekreterare väljs jämna år. Controller, en ledamot samt suppleant väljs jämna år.
Till förbundsstyrelsen kan väljas medlem i SIF med undantag för av SIF anställd
personal. Till styrelsen kan om behov föreligger styrelsen adjungera en enskild person.
Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut
fattas med enkel majoritet, i händelse av lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid
styrelsesammanträde skall protokoll föras som skall justeras av den fungerande
ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot. Kallelse till
styrelsesammanträde skall ske skriftligt eller med e-post och kallelsetiden skall vara
lägst 6 dagar. Samtliga ledamöter och suppleanter skall kallas. Om ordförande finner
det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande
sammanträdet.
Styrelsen skall inom sig utarbeta och fastställa en arbetsordning som minst skall
innehålla befattningsbeskrivning samt redovisning av befogenheter och ansvar.
Styrelsen åligger bland annat att:


Verka för förbundets syften och ansvara för den löpande verksamheten



Verkställa beslut fattade av riksmötet



I för förbundet viktiga frågor sända ut underlag på remiss till föreningarna innan
beslut fattas



Handha och ansvara för förbundets medel



Utse utskott och kommittéer som behövs för verksamheten



Fatta beslut i förslag från föreningar och sektioner



Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och
årsbokslut till riksmöte



Vara beslutande och ekonomiskt ansvarigt organ för sektion



Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad



Inom styrelsen utse SIFs ledamot i SIF Avels styrelse



Välja FEIF-representanter samt ledamöter till sektionerna



Hålla kontakten med föreningarna samt distrikten genom aktiv kommunikation
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Fortlöpande förse revisorerna med styrelseprotokoll och väsentlig ekonomisk
information



Inför varje riksmöte presentera en grov långsiktig verksamhets- och ekonomisk
plan för nästkommande tre år ”

Motivering: Förtydligande att det är styrelsen och inte årsmötet som beslutar vem i
SIFs styrelse som ska representera SIF i SIF Avels styrelse.
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