VITA SCHÄFERHUNDKLUBBEN´
STADGAR

Antagna vid ordinarie årsmöte och börjar gälla 2011-07-16.

Inledning
Klubbens stadgar fastställs av Årsmötet.
Klubbens namn ska vara: VITA SCHÄFERHUNDKLUBBEN (nedan kallad VSHK).
Klubbens säte ska vara ordförandens eller kassörens adress.

§1 SYFTE
Klubben är ideell och dess syfte är:
att värna om och renavla vit schäfer,
att få den officiellt godkänd i Sverige
att ge uppfödare riktlinjer, enligt klubbens Stadgar och avelsregler
att skydda rasen mot inavel, höftledsdysplasi och andra ärftliga sjukdomar.

§ 2 MÅL och VERKSAMHET
VSHK har som mål att tillvarata utvecklingen för den vita schäfern genom:
att väcka intresse för och främja att avel sker med omtanke och hänsyn av mentalt,
fysiskt sunda och exteriört fullgoda hundar
att i framtiden endast ha HD/AD fria avelsdjur
att informera och sprida kunskap om organisationen VSHK – dess syfte och mål
att informera om den vita schäfern och dess bakgrund
att lämna information och råd i avelsfrågor och valpköp
att aktivt följa den kynologiska (läran om hunden) utvecklingen för den vita schäfern
att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper (bruksegenskaper).
För att nå och behålla uppsatta mål skall klubben registrera tecknad schäfer (där ena
föräldradjuret är vitt), så kallad 50 % -are.
VSHK frånsäger sig allt ansvar angående ekonomi förenat med hundavel och
hundhållning.
Klubben har en avdelning som aktivt ordnar TOTS - träffar (Tävlings Och Trivsel
Sektor) för medlemmar runt om i Sverige.
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§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild person kan bli medlem i klubben. Klubbens styrelse beviljar medlemskap.
Varje medlem har rösträtt från vilket år han/hon fyller 18 år.
Årsmötet kan efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat
klubbens syfte till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala
föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten. Medlem som uteslutits kan inte
återintas som medlem utan tillstyrkan av årsmöte, tidigast efter två år. Medlem ska
följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har
tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av
behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar
eller är fodervärd skall följa VSHK’s och myndigheters föreskrivna bestämmelser.
Styrelsen utser VIP-medlem. VIP-medlemskap kan fås om man ej är medlem i
klubben, men utför någon form av prestation som tillför klubben något. När VIPmedlemmens arbete är avslutat, upphör VIP-medlemskapet med omedelbar verkan.
Klubben för ett medlemsregister, där ingår namn, adress, telefonnummer, ev.
personnummer och hundens namn, födelsedata, registreringsnummer och
uppfödare. Klubben har även register där hundens data (HD-röntgen, testikelintyg
mm) noteras. Det åligger varje medlem att så fort dem mottagit ett resultat att sända
in det till klubben för registrering.
Den ansvariga för medlemsregistret är registrerad hos Datainspektionen.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften beslutas för ett år i taget på ordinarie årsmöte, och träder i kraft från
och med nästkommande årsmöte och betalas årsvis. Om flera personer i samma
hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel
medlemsavgift. Uppfödare betalar hel medlemsavgift (gäller inte gift/sambo par, en
betalar medlem och en familjemedlemsavgift). Övriga medlemmar betalar av
årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens
publikationer.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och
skyldigheter som en fullbetalande medlem.
Stödmedlemmar betalar halva medlemsavgiften, har ingen rösträtt men erhåller
klubbens publikationer.
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§ 5 VERKSAMHETSÅR
Klubbens verksamhets– och räkenskapsår skall vara kalenderår 1/1 – 31/12.

§ 6 ÅRSMÖTE
Klubbens angelägenheter handhas av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.
Klubbens beslutande organ är årsmötet, vid närvaro av medlemmar. Kallelse till
årsmötet ska meddelas medlemmarna minst 21 dagar före mötet. Kallelse sker
genom meddelande i klubbens publikation och på klubbens hemsida.
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år under juni/juli månad, men före juli månads
utgång. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.
Extra årsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så
begär, eller när minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen begär detta och för
uppgivet ändamål. Om extra årsmöte begärts skall detta hållas inom 90 dagar från
skriftens ankomst. Extra årsmöte är beslutande organ.
Kallelse till extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna
senast 30 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation, separat
kallelse och på klubbens hemsida.
6:1 Dagordning.
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller av styrelsens vice
ordförande.
Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller av årsmötet vald ordförande.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.
§1

Fastställande av röstlängd

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med
mötets ordförande skall justera protokollet

§4

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

§5

Fastställande av dagordningen
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§6

Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning,
samt revisorernas berättelse

§7

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gav till styrelsen

§8

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§9

Valberedningens förslag till styrelse för nästkommande period.
Årsmötet väljer namngiven ordförande och kassör (täckningsrättsinnehavare). Övriga ledamöter och suppleanter utses vid konstituerande
möte direkt efter årsmötet.

§10

Val av en revisor 1 år eller auktoriserad revisionsbyrå mot en skälig
summa som bestäms av årsmötet efter förslag av styrelsen

§11

Val av valberedning på två år varav en sammankallande på ett år och
övriga på två år utses av årsmötet.

§12

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
b) Beslut om medlemsavgifter för näst kommande verksamhetsår
c). Beslut om styrelsens förslag till rambudget

§13

Beslut om omedelbar justering av paragraf 9

§14

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som
senast 30 dagar före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant
ärende skall vara skriftligt och styrelsen ska avge utlåtande och lämna
förslag till beslut för årsmötet.

§15

Mötet avslutas

6:2 Röstning.
Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt. I annat ärende än val
kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.
Röstning med fullmakt godkänns ej.
6:3 Motioner och ärenden.
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen
avlämnas till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet. Motioner till ordinarie
styrelsemöte ska avlämnas senast den första i den månad till det styrelsemöte
som anses.
Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.
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Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning
som stadgats i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling
men inte till beslut.
Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptas ärende som angetts i kallelsen.

§ 7 STYRELSE och MANDATPERIOD
Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, tre eller fem övriga ordinarie
ledamöter samt två suppleanter.
Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, kassör för två år och övriga ledamöter
för två år, en suppleant för två år och en suppleant för ett år.
Suppleant har rätt att deltaga i styrelsemöten med yttrande- och förslagsrätt.
Suppleant har rösträtt om denne träder i ordinarie ledamots ställe och tjänstgör i den
ordning årsmötet beslutat.
Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast väljas den som är medlem
i klubben.
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer.
Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller
arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i
beslut.
Teckningsrätt för VSHK har kassör och ordförande, vilka fritt var för sig kan
disponera VSHK’s PlusGiro och bankgiro för klubbens räkning.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av
vice ordföranden.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år.
Vid sammanträde skall protokoll föras.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av
ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den
mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening
som biträds av tjänstgörande ordförande.
Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna:
tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller
till och med det årsmöte som mandatperioden avser.
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Utträde ur styrelsen innan mandattidens utgång, ska meddelas skriftligt till styrelsen
snarast. Suppleant intar då platsen fram till nästkommande årsmöte. Styrelsen har
rätt att tillsätta platsen av annan än suppleanten fram till nästkommande årsmöte.
Avsättande av styrelseledamot, ska ske skriftligt och framgå i klartext vad som
föranleder avsättningen. Avsättning av ledamot bestäms av ordinarie årsmöte, eller
av extra inkallat årsmöte.

7:1 Hemsida
Styrelsen har till uppgift att ansvara för att hemsidan uppdateras och sköts.
Styrelsen tillsätter/avsätter webbmaster.
7:2 Styrelsens åtagande
Revisor/revisorerna ska få sig tillsänt kopia på bokföringen kvartalsvis löpande under
året, som ska vara undertecknad och daterad av kassören. När revisorn har gjort
kontroll returneras det tillbaka på samma sätt.
Revisorn ska ha mötesprotokoll från styrelsemöten.
På grund av långa avstånd mellan ledamöterna håller styrelsen telefonmöten, detta
gäller detsamma som fysisk medverkan. Justering och utskick av protokoll görs via
internet. Dock inte årsmötesprotokoll, som sänds runt via post för underskrift.
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.
Styrelsen skall, förutom vad som sägs
–
–
–
–
–
–
–

ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet VSHK:s avelsregler
bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
verkställa av årsmötet fattade beslut
ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
avge verksamhetsberättelse inklusive redogörelse för arbetet med
avelsfrågor till ordinarie årsmöte
senast 4 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens
verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkningar och en budget
till revisorerna
upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod

§ 8 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Räkenskapsåret ska vara 1/1-31/12
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens
angelägenheter skall årligen granskas av den av årsmötet utsedda revisorn.
Revisor och revisorsuppleant väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det
årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.
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Klubbens räkenskaper skall tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till
revisorn senast 4 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorns berättelse skall vara
styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte.
Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsemöten.
Revisorerna får närvara vid styrelsemöten. Revisorerna bör närvara inför årsmöte
och/eller inför årsbokslut.
Klubbens räkenskaper skall årligen per 31december sammanställas i ett bokslut.

§ 9 VALBEREDNING
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske
vid ordinarie årsmöte.
Valberedningen skall bestå av två ledamöter varav en sammankallande.
Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år.
Sammankallande skall väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen skall
valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsemöte.
Sammankallande skall erhålla protokoll från styrelsemöten. Valberedningens förslag
skall vara styrelsen tillhanda sista styrelsemötet innan årsmötet.

§ 10 PROTOKOLL
Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsemöten. Protokollen skall återge de
ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av
tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.
Protokollen skall senast två veckor efter sammanträde vara ledamöterna tillhanda.
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 11 FORCE MAJEURE
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom
arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i
leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra
evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att
återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för
icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan inte överklagas. På motsvarande sätt
har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den
som inte redan erlagt avgiften.
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Klubben svarar inte för skador, direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas
på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller
funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador
direkta eller indirekta kostnader.
VSHK frånsäger sig allt ansvar av skadegörelse orsakade i samband med VSHK’s
anordnade sammankomster.

§ 12 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av tidigare stadgar i klubben, skall senast 2 månader före mötet,
inkomma till styrelsen, som däröver till årsmötet avger yttrande.
Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.
Uppstår tvekan om tolkning av stadgar eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.
I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. För stadgeändring krävs minst 2/3
av antalet angivna röster. Beslut tas av ordinarie årsmöte och direkt därefter ett
styrelsemöte. Förslag till ändring av stadgarna avges skriftligen till nästkommande
årsmöte av såväl medlem som styrelse.

§ 13 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN
Klubben ska upplösas om medlemsantalet understiger 20 st medlemmar eller om
minst 2/3 av medlemmarna begär detta vid två på varandra följande möten varav det
ena ska vara ordinarie årsmöte. Klubbens tillgångar ska gå till någon/något
organisation/projekt inom djurvård. Vilken/vilket organisation/projekt beslutas vid
upplösningen.
Inför årsmötet skall bokslut och en delårsredovisning i form av balansrapport och
resultatrapport vara tillgänglig vid årsmötet.
För att få information om avel, kontakta klubben.
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