Proposition till Gyda Islandshästförenings Årsmöte
Från Styrelsen 2014-01-20

Stadgeändringar

Bakgrund
För att anpassa våra stadgar till det ändrade arbetssätt som föreningen styrelse har och de
förändringar som gjorts i SIF angående medlemskap.

Yrkande och förslag till beslut
Förslag till ändringar i följande paragrafer.
§ 5 Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Däremellan styrelsen samt AU.
Ändras till:
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Däremellan styrelsen.
§ 6 Medlemskap
Medlemskap i föreningen medges den, som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte och målsättning och
som förbinder sig, att efterleva föreningens stadgar samt att årligen erlägga fastställd medlemsavgift
Medlemskap i föreningen ger automatiskt medlemskap i SIF. Medlemskap som kan sökas är; senior, junior,
minior och familje-medlemskap. Minior är en person t.o.m. det år hon/han fyller 12 år. Junior är en person
t.o.m. det år hon/han fyller 18 år. Familjemedlem är en person boende på samma adress som en seniormedlem.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen ifråga har handlat i uppenbar strid mot föreningens
stadgar eller gjort personliga angrepp på annan medlem. Ett sådant beslut fattas av årsmötet med minst 2/3
majoritet. Om fastställd medlemsavgift ej erlagts senast fastställt datum upphör medlemskapet.
Ändras till:
Medlemskap i föreningen medges den, som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte och målsättning och
som förbinder sig, att följa föreningens stadgar samt att årligen erlägga fastställd medlemsavgift. Medlemskap i
föreningen ger automatiskt medlemskap i SIF. Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen ifråga har
handlat i uppenbar strid mot föreningens stadgar eller gjort personliga angrepp på annan medlem. Ett sådant
beslut fattas av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Om fastställd medlemsavgift inte erlagts senast fastställt
datum upphör medlemskapet.
§ 7 Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är uppdelad i två delar; riksförbundets medlemsavgift som fastställs på riksårsmöte och
föreningsavgiften som fastställs på föreningsårsmöte. Hela medlemsavgiften betalas till föreningen som sedan
vidarebefordrar riksförbundets del till riksförbundet. Medlemsavgiften skall betalas före februari månads
utgång. Nya medlemmar skall betala hela årsavgiften när helst under året inträde i föreningen sker. Varje

medlem är huvudmedlem i en lokalklubb/förening, men det är även tillåtet att vara med i flera
lokalklubbar/föreningar.
Ändras till:
Medlemsavgiften är uppdelad i två delar; riksförbundets medlemsavgift som fastställs på riksårsmöte och
föreningsavgiften som fastställs på föreningsårsmöte. Hela medlemsavgiften betalas till riksförbundets (SIF)
enligt de regler som är fastställda av riksårsmötet.
§ 8 Årsmöte
Årsmöte skall inkallas en gång per år, att hållas senast en månad före SIF:s årsmöte, och kallelsen annonseras
med inbjudan och föredragningslista på hemsidan och web tidningen Fregna. i föregående års sista nummer av
klubbtidningen Fregna. Tidningen når alla medlemsadresser i föreningen.
Ändras till:
Årsmöte skall inkallas en gång per år, att hållas senast en månad före SIF:s årsmöte, och kallelsen annonseras
med inbjudan och föredragningslista på hemsidan www.gyda.nu senast 30 dagar för föreningsårsmötet.
§ 9 Styrelse
Styrelsen är, då årsmötet ej är samlat föreningens beslutande organ.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och fyra ordinarie (varav en om möjligt
bör vara under 25 år) ledamöter och tre suppleanter. (Valordning; se §8 årsmöte j)
Utöver de på årsmötet utpekade posterna utser styrelsen inom sig de poster som behövs för verksamheten.
Ansvarsområden för styrelsen att utarbeta arbetsordningar, ansvar och ev. delegationer för:
 tävling
 kurs


PR



ungdom om möjligt ledamot under 25 år



service



ridbanorna vid Högboanläggningen



övrigt ansvar för anläggningens byggnader, hagar, drift m.m.



Fregna-redaktion



webbmaster

Inom styrelsen skall finnas ett arbetsutskott (AU) som skall handlägga frågor som kräver snabbehandling. AU
skall föra protokoll.
Styrelsen är beslutsför om minst fem ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av
lika röstetal har ordföranden 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 och kallelsetiden skall vara lägst 14 dagar. Samtliga ledamöter skall
kallas.
Styrelsen åligger bl.a. att:
 verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten


verkställa beslut fattade av årsmöte



handha och ansvara för föreningens medel



utse de sektioner och kommittéer som behövs för verksamheten



fatta beslut i förslag från medlemmar och sektioner



tillse att fullständiga räkenskaper förs, samt att upprätta verksamhets-och förvaltningsberättelse till
årsmöte



vara beslutande och ekonomiskt ansvarigt organ för sektionerna



övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad



fortlöpande förse revisorerna med styrelseprotokoll och väsentlig ekonomisk information

Ändras till:
Styrelsen är, då årsmötet ej är samlat föreningens beslutande organ.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en ordinarie ledamot och två
suppleanter. (Valordning; se §8 årsmöte j)
Utöver de på årsmötet valda posterna utser styrelsen de funktioner och ansvarsområden som behövs för
verksamheten. Styrelsen är beslutsför om minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. I händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsesammanträde skall protokoll
föras, som skall justeras vid nästkommande styrelsemöte. Till styrelsemöten kallas samtliga ledamöter, övriga
suppleanter och de ansvariga i föreningens utskott/sektioner är adjungerade till styrelsemötet.
Styrelsen åligger bl.a. att:
 verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten


verkställa beslut fattade av årsmöte



handha och ansvara för föreningens medel



utse de sektioner och kommittéer som behövs för verksamheten



beslut i förslag från medlemmar och sektioner



tillse att fullständiga räkenskaper förs, samt att upprätta verksamhets-och förvaltningsberättelse till
årsmöte



vara beslutande och ekonomiskt ansvarigt organ för sektionerna



övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad



fortlöpande förse revisorerna med styrelseprotokoll och väsentlig ekonomisk information

Styrelsen
Gyda Islandshästförening
Sandviken den 20 januari 2014

