STADGAR
§1

Namn
Föreningens namn är ARV – Ideell förening för Akademisk Ridkonst i
Västernorrland och har sitt säte i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.

§2

Syfte
Föreningen är en ideell sammanslutning med uppgift att bevara och främja
det europeiska och historiska arvet inom den akademiska ridkonsten.
Föreningen har till ändamål att skapa gemenskap och nätverk för alla som
är intresserade av den akademiska ridkonsten.

§3

Medlemskap
Medlem i föreningen är den fysiska eller juridiska person som erlagt
medlemsavgift. Medlem i föreningen förbinder sig att följa föreningens
stadgar och etiska riktlinjer (se bilaga 1).

§4

Uteslutning
Styrelsen äger rätt att besluta om uteslutning av medlem som motarbetar
eller eljest uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet.
Berörd medlem skall erhålla tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.
Motivering för sådant beslut skall protokollföras. Vid överträdelser av
föreningens etiska riktlinjer hänvisas till föreningens handlingsplan,
uteslutning kan komma att bli aktuellt (se bilaga 2).

§5

Organ
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mellan årsmötena, i
enlighet med föreningens stadgar och årsmötets intentioner, är styrelsen
ansvarig för föreningens verksamhet.

1(4)
© ARV-Ideell förening för Akademisk Ridkonst i Västernorrland

§6

Fastställande av årsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften betalas per
kalenderår och på det sätt som styrelsen bestämmer. Utesluten medlems
avgift återbetalas ej.
Medlem som inträder i föreningen efter den 30 juni, erlägger halv
medlemsavgift för inträdesåret.

§7

Räkenskaper
Föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen
avslutade, skall, jämte styrelsens årsberättelse, senast den sista februari
varje år för granskning överlämnas till vid föregående årsmöte utsedd
revisor. Denne skall vid årsmötet avge berättelse över den verkställda
granskningen. Revisor och revisorssuppleant för det kommande
verksamhetsåret väljs av årsmötet.

§8

Verksamhetsår
Verksamhetsåret i föreningen är per kalenderår.

§9

Årsmöte
Föreningen skall hålla årsmöte (årsstämma) senast under maj månad och
extra sammanträde, då styrelsen anser önskvärt. Styrelsen bestämmer tid
och plats för årsmötet och kallar härtill senast 30 dagar före utsatt dag.
Kallelse sker genom personlig kallelse per elektronisk post. Endast de
frågor som anges i kallelsen kan föranleda beslut.
Vid årsmötet skall förekomma:
a) Val av mötespresidium och två justeringsmän vid mötet
b) Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst
c) Styrelsens årsberättelse
d) Revisorernas berättelse
e) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
f) Val av ordförande för en tid av 1 år
g)Val av styrelseledamöter
h)Val av revisorer och revisorssuppleant
i) Val av valberedning på 1-3 personer
j) Fastställande av årsavgift
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k) Ärenden som efter vederbörlig behandling av styrelsen föreläggs
årsmötet
l) Motioner som med skriftlig motivering av medlem/medlemmar tillställts
styrelsen senast två veckor före årsmötet, och över vilka styrelsen skall ha
yttrat sig.
Vid årsstämman har varje fysiskt närvarande medlem en röst.
Årsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de
angivna rösterna. Vid val anses den vald som fått flest röster. Vid lika
röster har ordförande utslagsröst.

§ 10

Styrelse och funktionärer
Föreningens angelägeneter handhas av styrelsen, som består av 3-7
ledamöter med högst 3 suppleanter. Varje år väljs minst tre ledamöter för
en tid av ett år. Avgår styrelseledamot innan den tid gått till ända för
vilken han utsetts, väljs ny ledamot för återstoden av denna tid.
Styrelsen är beslutsför om en majoritet av styrelseledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För giltigt beslut erfordras
enhällighet när för beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande.
Föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, väljs av årsmötet
för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och
sekreterare och eventuellt övriga erforderliga funktionärer.
Ordföranden och kassör äger var för sig rätt att teckna föreningens namn
Över sin verksamhet skall styrelsen avge en årlig berättelse.

§ 11

Val
Frågan om val av ordförande i föreningen, övriga styrelseledamöter samt
revisorer och revisorssuppleanter skall varje år förberedas av en
valberedning som tillsätts av årsmötet. Till ledamot i valberedningen får
inte utses styrelseledamot.

§ 12

Arbetsutskott
Styrelsen kan utse ett arbetsutskott för handläggning av vissa ärenden.
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§ 13

Ändring av stadgar
Ändring av stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande
föreningssammanträden, varav minst ett årsmöte. För sådan ändring
fordras två tredjedels majoritet.

§ 14

Nedläggning
För den händelse föreningens verksamhet nedläggs, varom besluts fattas
vid två på varandra följande årsmöten med minst två tredjedelar av
avgivna röster, skall föreningens tillgångar överlämnas till en annan
verksamhet med liknande syfte eller välgörande ändamål.

2016-04-09 , Sundsvall

__________________________

_________________________
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BILAGA 1

Etiska Riktlinjer för ARV- Akademisk Ridkonst i Västernorrland
Anno 2014
Syftet med etiska riktlinjer är att finna gemensamma värderingar för ARVs medlemmar
och instruktörer. I egenskap av att vara akademisk ryttare, medlem och instruktör i
föreningen har vi alla skyldigheter såväl gentemot våra hästar som mot varandra..
 Den akademiske ryttaren, medlem i föreningen ARV, ser till att all träning med hästen
anpassas till hästens förutsättningar så som utbildningsnivå samt fysisk och mental
status. Människan bär ansvaret för att hästen är redo för de uppgifter som presenteras
för denne. All träning och utbildning av häst och ryttare skall ske i en positiv anda där
hästens bästa står i främsta fokus, där glädje, harmoni och respekt genomsyrar alla
aktiviteter.
 Den akademiske ryttaren, medlem i föreningen ARV, ansvarar för att ridkonsten och
dess övningar sker i överensstämmelse med hästens säkerhet, värdighet och rättigheter.
Träning och metoder skall också grunda sig på forskning, vetenskaplighet och beprövad
erfarenhet.
Metoder grundade på, eller med inslag av, våldföring och tvång är ej förenliga med
föreningens värdegrund. Ej heller är det godtagbart att använda metoder eller redskap
som forcerar fram resultat, eller att provocera fram oönskade beteenden för att kunna
korrigera dem.
 Den akademiske ryttaren, medlem i föreningen ARV, anpassar utrustningen efter
hästens fysik och behov samt avstår från att använda tvingande hjälpmedel så som
hjälptyglar och dylikt.
 Den akademiske ryttaren, medlem i föreningen ARV, tar hänsyn till att träning sker på
en lämpligt vald plats i en miljö som möjliggör för hästen att lätt tillgodogöra sig
träningen. Det är varje hästägares ansvar att på ett skonsamt sätt integrera hästen i de
kontexter där den förväntas deltaga.
 Den akademiske ryttaren, medlem i föreningen ARV, har främst plikter gentemot sin
häst men också mot sina medmänniskor. Hänsyn, respekt och ödmjukhet förväntas av
föreningens medlemmar samt deltagare på ARVs arrangemang. Vi möts med ett öppet
sinne att lära av varandra och våra hästar.

Pax Vobiscum
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BILAGA 2

Handlingsplan vid överträdelse av ARVs etiska riktlinjer,
antagen vid årsmötet 2014-05-11
Arrangemang i föreningens namn skall ske i enlighet med föreningens värdegrund och
etiska riktlinjer, där hästens bästa alltid står i fokus. I händelse av att så inte sker
förordas i första hand samtal med vederbörande där man söker en lösning på
problemet, i andra hand utfärdas en muntlig varning. I tredje och sista hand kan en
deltagare som uppvisar omdömeslöst beteende, utan vilja till förändring, komma att
avhysas från träningsplatsen. i Ansvaret för detta ligger på tränare och/eller arrangör
och dialogen sker i första hand mellan dessa och deltagaren. Medlem/deltagare på
arrangemanget kan alltid vända sig till arrangören eller tränaren vid synpunkter om
etiska överträdelser.
Vid allvarlig företeelse tas detta upp till diskussion i styrelsen. Styrelsen äger därefter
rätt att skriftligen varna den deltagare som gjort grova överträdelser av föreningens
etiska riktlinjer. Styrelsen äger också rätt att besluta om uteslutning av den medlem som
trots varning inte ändrar sitt beteende. Detta sker i så fall efter att styrelsebeslut fattats
om sådan åtgärd. Deltagaren äger i sin tur rätt att överklaga detta beslut till årsmötet, en
sådan överklagan sker skriftligt.

i

Detta kan exempelvis gälla våldföring mot häst, ej visad hänsyn till häst som uppvisar hälta eller annan smärta,
eller annat omdömeslöst uppförande.
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