STADGAR FÖR SVENSKA BASJKIRHÄSTFÖRENINGEN
Med antagna ändringar från 2015-04-18

§1
NAMN
Föreningens namn är ”SVENSKA BASJKIRHÄSTFÖRENINGEN”, förkortat SBF.
Föreningens hemort är ordförandens.

§2
ÄNDAMÅL
Föreningen är ideell och syftar till att verka för vidgad kännedom om basjkirhästen i Sverige, att
främja och leda renaveln av basjkirhästen för att bevara dess stora variation och breda
användningsområde. Föreningen skall verka för en absolut och oförbehållsam renavel av
basjkirhästen i Sverige.

§3
ORGANISATION
Föreningen skall bestå av en riksorganisation samt kan ha lokala sektioner som handhar
särintresset i det lokala området. Sektionerna kan ha egna styrelser men lyder under
riksorganisationen.

§4
BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmötet, som kan vara ordinarie eller extra, där de lokala
sektionerna skall deltaga med minst en representant vardera.

§5
MEDLEMSKAP
Inträde i föreningen medges den som har intresse av att stödja föreningen, dess syften och
målsättning och som förbinder sig att efterleva dess stadgar samt erlägga fastställd
medlemsavgift. Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen i fråga har handlat i
uppenbar strid mot föreningens stadgar. Ett sådant beslut fattas på årsmötet med minst 2/3
majoritet. Har medlemsavgift ej betalats på förfallodagen upphör medlemskapet att gälla.

§6
MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och skall betalas före februari månads utgång. Ny
medlem skall betala hela årsavgiften närhelst inträdet i föreningen sker.

§7
ÅRSMÖTET
Föreningens årsmöte skall äga rum före mars månads utgång på kallelse av föreningens
ordförande. Extra årsmöte äger rum när styrelsen finner det nödvändigt eller när 2/3 av
föreningens medlemmar förordar detta. Extra årsmöte har att behandla endast de frågor som
föranlett mötet. Dag och plats för sammanträdet samt de frågar som därvid skall förekomma
meddelas medlemmarna genom personlig kallelse minst 14 dagar före det datum då mötet skall
hållas. Medlemsförteckningen innevarande år skall gälla som röstlängd.
Dagordningen för ordinarie årsmöte skall minst omfatta följande punkter:
1. Årsmötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll.
6. Justering av röstlängd
7. Föredragning av styrelsens berättelse.
8. Föredragning av kassörens och revisorns berättelse.
9. Föredragning av avelsutskottets berättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Motioner och propositioner.
12. Fastställande av budget och medlemsavgift.
13. Val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar.
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
15. Övriga frågor som väcks av enskilda medlemmar och de lokala sektionerna.
16. Val av ordförande till avelsutskottet och suppleant.
17. Val av valberedning och suppleanter.

§8
STYRELSE
Styrelsen är, då årsmötet icke är samlat, föreningens beslutande organ. Styrelsen sammanträder
minst två gånger om året. Styrelsen består av följande funktionärer:
1. Ordföranden
2. Vice ordföranden
3. Kassör
4. Sekreterare
5. Två ordinarie ledamöter varav en innehar funktion som avelsutskottets ordförande
6. Två suppleanter

Endast medlemmar innevarande år kan väljas till styrelseuppdrag. Ledamöterna väljs för två år.
Ordföranden, vice ordförande jämte suppleanter väljs varje år. Ledamöterna väljs så att hälften
förnyas varje år. Årsmötet väljer samtliga styrelseposter.
Styrelsen är beslutande då minst fyra ordinarie ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid
styrelsesammanträde skall protokoll föras som skall justeras av den fungerande ordföranden
jämte ytterligare en ledamot som är närvarande på mötet. Kallelsen till styrelsesammanträdet sker
på samma sätt som till årsmötet. Samtliga styrelseledamöter kallas. Medlemsförteckning skall
gälla som röstlängd.
Styrelsen åligger bl. a. att
a) Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten.
b) Verkställa av årsmötet och styrelsemötet fattade beslut.
c) Handha och ansvara för föreningens medel.
d) Fatta beslut i förslag från de lokala sektionerna och medlemmar.
e) Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt upprätta verksamhets- och
förvaltningsberättelse till årsmöte.
f) Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.
g) Hålla kontakt med medlemmar, media samt med organisationer och myndigheter.
h) Hålla kontakt med de lokala sektionerna.
i) Besluta om tid och plats för föreningens årsmöte.
j) Utse rasrepresentant.

§9
REVISION
Årsmötet väljer två revisorer och två suppleanter för ett år. Revisorerna skall minst en gång
om året och högst en månad före årsmötet kontrollera räkenskaperna och tillställa årsmötet
revisionsberättelse. Dessutom skall revisorerna avgöra om användandet av föreningens medel
har skett i överensstämmelse med dess målsättning. Föreningens verksamhets- och
räkenskapsår skall vara kalenderår.

§10
ANSVARSFRIHET
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning skall handhas av årsmötet.

§11
VALBEREDNING
Valberedningen skall förbereda vid årsmötet förekommande val och därvid inkomma med
förslag senast tre veckor innan årsmötet. Valberedningen skall bestå av två funktionärer samt
en suppleant. Valberedningen väljs av årsmötet.

§12
AVELSUTSKOTTET
Avelsutskottet skall föra dialog med avelsorganisationen för rasen och bidra med kunskap
som syftar till att utgöra underlag för stambokföring och avelsarbete samt till att stärka
basjkirhästens genpool enligt föreningens avelsreglemente.
Ledamot i föreningens styrelse med funktion som avelsutskottets ordförande väljs av
årsmötet. Styrelsen väljer erforderligt antal utskottsmedlemmar.
§13
FÖRENINGENS TECKNANDE
Föreningens firma skall tecknas av ordförande eller kassör.

§14
RASREPRESENTANTER OCH RASLEDAMÖTER
Styrelsen utser två rasrepresentanter eller rasledamöter som skall medverka vid premieringar.
Rasrepresentanter eller rasledamöter skall vara opartiska och får ej vara hingsthållare i
basjkiraveln.

§15
STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas av två på varandra följande årsmöten (varav
minst ett ordinarie) och då med 2/3 majoritet.

§16
UPPLÖSNING
Föreningen kan upplösas på två på varandra följande årsmöten (varav minst ett ordinarie)
med 2/3 majoritet. Uppkommen behållning skall användas för främjande av föreningens
syfte.
Årsmötet väljer, med enkel majoritet, två likvidatorer som ombesörjer detta efter årsmötets
önskningar.
SLUT

