Stadgar för Gyda Islandshästförening
Organsations nr: 885501-1410
Reviderade vid årsmötet 2013
2014-02-15

§1

Namn
Föreningens namn är GYDA Islandshästförening. (Gyda IHF) Föreningens hemort är
ordförandens.

§2

Ändamål
Föreningen är ideell med syftet enligt Svenska Islandshästförbundets SIF:s stadgar verka för
vidgad kännedom om islandshästen och dess användning inom hästsporten, att på lokal nivå
tillvarata rasens intressen och samla alla vänner av islandshästen till gemensamma uppgifter som
främjar dessa syften.

§3

Organisation och tillhörighet
Föreningen är en del av riksorganisationen och lyder under dess stadgar. Föreningens arbete
leds av en styrelse som valts vid årsmötet. Anslutning till annan bidragsberättigad organisation
förutom SIF är tillåten under förutsättning att anslutningen inte strider mot SIF-s stadgar.

§4

Föreningens verksamhet
Föreningen skall bedriva barn-och ungdomsverksamhet för att främja dessa intressen, bedriva
kurser och bred utbildning i främst hästkännedom, arrangera tävlingar och delta i andra
föreningars tävlingar, ordna föreningsträffar med häst och hästsport som tema. Föreningens motto
är glädje, påverkansmöjlighet och respekt för individer samt beslut. Föreningen skall lägga vikt vid
att bevara och stärka islandshästens särskilda egenskaper de speciella gångarterna och hästens
robusthet, att främja registrering av renrasiga hästar, och att verka för i området förekommande
avel.

§5

Beslutande organ
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 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 ej 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 riksförbundets (SIF) enligt de regler som fastställs av riksårsmötet.

§8

Årsmöte
Årsmöte skall inkallas en gång per år, att hållas senast en månad före SIF:s riksårsmöte, och
kallelsen annonseras med inbjudan och föredragningslista på hemsidan www.gyda.nu senast 30
dagar före föreningsårsmötet.
Dagordningen skall omfatta följande punkter.
a) mötets öppnande
b) godkännande av föredragningslista.
c) fråga om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs.
d) val av ordförande att föra förhandlingarna.
e) val av sekreterare för förhandlingarna.
f) val av två justerare tillika rösträknare att jämte mötets ordförande justera årsmötesprotokollet.
g) behandling av verksamhetsberättelsen.
h) behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse.
i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
j) val av ordförande, kassör, sekreterare samt ledamöter och suppleanter.
Val sker på två år för ordinarie ledamöter och ett år för suppleanter. Ordförande, sekreterare och
två ledamöter har ojämna nummer och väljs år med ojämnt nummer. Vice ordförande, kassör och
två ledamöter har jämna nummer och väljs år med jämnt nummer.
k) val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år.
l) val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa.
Antal ombud är beroende av hur många medlemmar föreningen hade den 31 december året före.
Ett ombud/antal medlemmar som beslutas av riksårsmötet.
m) val tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.
n) fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår.
o) motioner till riksårsmöte.
p) behandling av verksamhetsplan för innevarande år.
q) övriga i förväg anmälda frågor.
r) övrig information.
s) mötets avslutande.
Vid årsmöte samt extra allmänt möte äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgift
erlagts under det verksamhetsår som föregår årsmötet. Fullmakt är inte tillåten. Alla beslut fattas
med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Årsmötet är
beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som efter kallelse i vederbörlig ordning
infunnit sig. Förslag till årsmötet, att behandlas under övriga i förväg anmälda frågor, skall vara
ordförande tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Dessa förslag samt förslag från styrelsen
skall hållas tillgängliga för alla medlemmar i föreningen. Protokoll från årsmöte samt röstlängd
skall årligen insändas till SIF-s kansli.

§9

Styrelse
Styrelsen är, då årsmötet inte är samlat föreningens beslutande organ. Styrelsen består av
ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och fyra ordinarie ledamöter (varav minst en
ungdomsrepresentant) och tre suppleanter. (Valordning; se §8 årsmöte j)
Utöver de på årsmötet utpekade posterna utser styrelsen, de funktioner och ansvarsområden som
behövs för verksamheten. 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 vid nästkommande styrelsemöte. Till
styrelsemöten kallas samtliga ledamöter. Suppleanter och representanter i föreningens
utskott/sektioner är adjungerade till styrelsemötet.
Styrelsen åligger bl.a. att:
 Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten.

§10



Verkställa beslut fattade av årsmöte.



Handha och ansvara för föreningens medel.



Utse de utskott och sektioner 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 följs.



Fortlöpande förse revisorerna med styrelseprotokoll och väsentlig ekonomisk information.

Revisorer och räkenskaper
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för ett år. Revisorerna skall fortlöpande kontrollera
föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning. Dessutom skall revisorerna också avgöra
om användandet av föreningens medel har skett i överensstämmelse med dess målsättning.
Revisorerna skall vid räkenskapsårets utgång granska årsredovisningen, räkenskaperna och
styrelsens förvaltning samt avge revisionsberättelse till årsmöte. Räkenskapsåret är detsamma
som kalenderåret.

§11

Firmateckning i föreningen
Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller på sätt som styrelsen bestämmer.

§12

Valberedningens arbetsuppgifter i föreningen
Valberedningen har att i god tid före årsmöte genom kontakter med styrelse och medlemmar ta
fram förslag på kandidater till ny styrelse, revisorer samt ombud. Dessa förslag presenteras för
medlemmarna i kallelse till årsmöte.

§13

Stadgeändring
För bifall till stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller minst
2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, hållna
med minst en månads mellanrum.

§14

Upplösning
Föreningen kan upplösas efter beslut på två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie
med ¾ majoritet. Kvarvarande tillgångar tillfaller Svenska Islandshästförbundet (SIF).

