Stadgar för SWB Jönköpings Län
§ 1 Ändamål och organisation
SWB Jönköpings Län är en ideell förening med ändamål att främja kvalitativ avel,
uppfödning och utbildning av varmblodiga hästar inom länet, i syfte att användbara hästar för
både avel och sport föds upp.
§ 2 Medlemskap
Medlemskap erhålles genom att erlägga den avgift som föreningsstämman beslutar. Olika
medlemskap och medlemsavgifter kan förekomma. Medlem som motverkar föreningens
ändamål kan uteslutas av föreningsstämman.
§ 3 Om anslutning till Swedish Warmblood Association (SWB)
Föreningen är ansluten till Swedish Warmblood Association (SWB).
§ 4 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.
§ 5 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§ 6 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före mars månads utgång på dag som styrelsen
bestämmer.
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen eller revisorerna så begär eller när minst en
tiondel av föreningens medlemmar begär detta skriftligen med uppgift om ändamålet. Om
föreningen är ansluten till SWB, ska föreningsstämma vidare hållas när SWB:s styrelse eller
fullmäktige så begär för behandling av uppgivet ärende. Vid extra stämma behandlas endast
angivet ärende.
Kallelse till föreningsstämma ska ske genom brev, e-post och/eller på sociala medier till
medlemmarna senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före
extra föreningsstämma. Föreningsstämma ska hållas på ort där styrelsen har sitt säte.
Vid föreningsstämman äger varje närvarande medlem en röst. Medlem i föreningen får utöva
sin rätt vid stämman genom annan medlem med skriftlig dagtecknad fullmakt. Medlem i
föreningen får med stöd av fullmakt företräda högst en annan medlem. Omröstning vid
föreningsstämman ska ske öppet, såvida ej sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal ska
stämmoordföranden ha utslagsröst utom vid val då lotten skiljer.
Om föreningen är ansluten till SWB, ska protokollet på SWB:s begäran tillställas SWB.

§ 7 Ordinarie föreningsstämma
Föreningsstämman ska öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen därtill har
utsett. Ordförande vid föreningsstämman ska utses av föreningsstämman. Denne behöver ej
vara medlem i klubben.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.
Val av ordförande vid stämman.
2.
Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid stämman.
3.
Val av en justeringsperson att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
4.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
5.
Godkännande av kallelse till stämman.
6.
Godkännande av dagordning för stämman.
7.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
8.
Fastställande av resultat- och balansräkningar.
9.
Framläggande av revisionsberättelse.
10.
Beslut avseende föreningens vinst eller förlust.
11.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för föregående räkenskapsår.
12.
Val av ordförande.
13.
Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
14.
Val av revisorer.
15.
Val av ledamöter i valberedningen.
16.
I förekommande fall, val av ledamöter och suppleanter av SWB:s fullmäktige.
17.
Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
18.
I förekommande fall, behandling av ärende som SWB:s styrelse eller fullmäktige
hänskjutit till stämman.
19.
Övriga frågor.
§ 8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar över föreningens organisation och föreningens angelägenheter. Styrelsen
ska bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter jämte 2 suppleanter utsedda av föreningsstämman.
Mandattiden är två år förutom för ordföranden som utses av föreningsstämman för ett år.
Hälften av ledamöterna väljs ojämna år och hälften väljs jämna år. Styrelsen utser inom sig en
vice ordförande samt inom eller utom sig en sekreterare och en kassör.
Styrelsen har sitt säte i Jönköpings Län.
§ 9 Styrelsesammanträden
Styrelsen är beslutförd då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut
avgörs genom omröstning och vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande.
§ 10 Valberedning
Valen vid föreningsstämman förbereds av en valberedning. Valberedningen består av minst 2
och högst 3 ledamöter. Dessa utses växelvis av föreningsstämman för en mandattid på 2 år.
Det åligger valberedningen att till styrelsen redovisa förslag till ersättare för avgående
styrelsemedlemmar, samt förslag på revisor i god tid före utsändande av kallelse till
föreningsstämman.
§ 11 Revisor
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska på ordinarie
föreningsstämma för en period av ett år väljas en revisor samt en revisorssuppleant.

§ 12 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om det sker genom enhälligt beslut vid en
föreningsstämma eller genom likalydande beslut vid två på varandra följande
föreningsstämmor, där ändringsförslaget biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande.
Om föreningen är ansluten till SWB, ska beslutad stadgeändring dessutom godkännas av
SWB:s styrelse för att bli gällande.
§ 13 Upplösning av föreningen
Beslut om föreningens upplösning fattas med två tredjedelars majoritet vid två på varandra
följande föreningsstämmor, varav minst en är ordinarie.
Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar överföras till SWB eller alternativt
föras över till en nybildad förening inom Jönköpings Län, som uppfyller de villkor som
riksföreningen enligt ovan kommer att ställa.
§ 14 Vid tveksamhet av stadgarnas tolkning
I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit
förutsedda i dessa stadgar, hänskjuts frågan till nästa föreningsstämma eller avgörs frågan
interimistiskt av styrelsen.

