Stadgar för Örnäs Ryttarsällskap
Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att främja och utveckla medlemmarnas kunskap om hästar och ridsport i
hållbar miljö.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:
• Ge tillfälle till träning
• Erbjuda teoretisk undervisning
• Anskaffa nödvändiga redskap
• Arrangera tävlingar, uppvisningar, kurser, fester mm
• Påverka planeringen av ridverksamheten på Örnäs Gård
Föreningen finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter, att verkställa
penninginsamlingar och lotterier, ta emot donationer och testamenten samt ingå
sponsoringavtal. Föreningen kan äga för verksamheten nödvändig lös och fast egendom.
Säte
Föreningen har sitt säte i Kungsängen, Upplands-Bro kommun.
Medlemmarna
Envar som antar föreningssyfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Dock kan person
som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens syfte förvägras
medlemskap av styrelsen.
Medlemsavgifter
Som medlem erlägger man en årsavgift. Årsmötet beslutar om storlek på årsavgiften.
Årsavgiften disponeras på sätt som styrelsen fastställer.
Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen
Medlem som underlåtit sig att betala årsavgift anses ha utträtt ur föreningen. En medlem har
rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller
genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.
Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen om medlemmen inte betalat sin förfallna
medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom
sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom
föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för
medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar. Erlagda avgifter återbetalas ej.
Ungdomsatsning
Inom föreningen ska det finnas en ungdomsatsning.
Styrelsen
Föreningens styrelse är, då inte allmänt möte är samlat, föreningens beslutande organ.
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken det hör ordförande, sekreterare,
kassör, två suppleanter samt två ungdomsledamöter.
Föreningens styrelse är beslutsför om tre ledamöter är samlade. Beslut fattas med enkel
röstövervikt.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av sekreteraren på ordförandes uppdrag enligt
styrelsens årsplan eller om annan anledning till sammanträde föreligger. Ordförande är
dessutom skyldig till att sammankalla till sammanträde om minst två ledarmöter så påfordrar.
Kallelsen ska vara skriftlig och kallelsetiden ska minst vara en vecka. Samtliga ordinarie
ledarmöter ska kallas.
Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras och justeras av fungerande ordförande samt en i
sammanträdet deltagande ledarmot.
Styrelsens åligganden
Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet och ta tillvara medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen att:
1. verka för föreningens ändamål och ansvara för den löpande verksamheten
2. verkställa beslut fattade av årsmötet
3. planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
4. handha och ansvara för föreningens medel
5. tillse att fullständiga räkenskaper förs samt upprätta verksamhets- och
förvaltningsberättelse som senast tre veckor före årsmötet underställs revisorerna för
granskning
6. bestämma dag och plats för föreningens årsmöte och eventuella allmänna möten
7. bereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten
8. företräda föreningen inför myndigheter och organisationer om inte särskilda ombud är
utsedda för detta
9. övervaka stadgarnas efterlevnad.
De som får teckna föreningen
Föreningen tecknas av ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.
Räkenskapsperiod och revision
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till
revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna ska ge sitt utlåtande skriftligen till
styrelsen senast två veckor före årsmötet.
Föreningens möten
Föreningens årsmöte hålls på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-maj.
Extra möte hålls då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondel (1/10) av
föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt
angivet ärende. Mötet ska hållas inom 30 dagar från den tidpunkt då kravet framställts till
styrelsen.
Vid föreningens möten har varje röstberättigad medlem en röst. Medlem har rösträtt vid
årsmöten från det att han/hon fyllt 15 år. För att rösta ska medlem delta fysiskt vid årsmöten.
Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

Som mötesbeslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som understötts av
mer än hälften av de angivna rösterna. Om rösterna faller jämt avgör mötesordförandes röst.
Vid val avgör emellertid lotten.
Kallelse till föreningens möten
Styrelsen ska sammankalla föreningens årsmöte och eventuella allmänna möten senast fjorton
dagar före mötet. Kallelsen ska då finnas på föreningens hemsida.
Valberedningen
Valberedningen består av två ledamöter varav en är sammankallande. Ledamöterna väljs på
årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte.
Medlem kan, senast 10 dagar före möte vid vilket val förekommer, till sammankallande i
valberedningen inlämna förslag på kandidater till de befattningar, för vilka val ska ske.
Sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de förslag som inkommit för de olika
valen samt valberedningens förslag. Förslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen.
Årsmöte
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika två rösträknare.
3. mötets behöriga utlysande och beslutsförhet
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
6. fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra
ansvarsskyldiga
7. Verksamhetsplan för kommande år, budget och medlemsavgiftens storlek fastställs
8. val av medlemmar till styrelsen
9. val av revisor
10. val av valberedning
11. styrelsens propositioner
12. inkomna motioner
13. övriga i förväg anmälda ärenden.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska detta
meddelas skriftligen till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens
årsmöte eller extra allmänt möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som
avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska anges att ändring av stadgarna eller upplösning
av föreningen står på dagordningen.
Då föreningen upplöses används dess tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant
sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning.

