TYPSTADGAR FÖR TILL SPTF ANSLUTNA TRAVKLUBBAR
Antagna genom enhälligt beslut vid årsmötet 2012-03-25

STADGAR
FÖR
_____________________________________

§ 1. ÄNDAMÅL
__________________ har till ändamål att inom _________ verka för ponnytravets
utbredande och främjande genom att
- sprida kunskap om ponnytravet
- verka för utbildning av kuskar och hästar
- aktivera ungdom till deltagande i verksamheten
- delta i tävlingsverksamhet
- främja djurskyddets och djurhälsovårdens intressen
- i samarbete med övriga hästorganisationer tillvarata gemensamma intressen.
__________________ skall, genom anslutning till Svenska Ponnytravförbundet ( SPTF)
verka för i dess stadgar intagna syften och ändamål samt ställa sig till efterrättelse de i SPTFs
stadgar § 24 intagna bestämmelserna om medlemsorganisations förpliktelser.
§ 2. ORGANISATION
__________________ består av individuella medlemmar fördelade på aktiva medlemmar,
stödjande medlemmar, hedersmedlemmar samt familjemedlemmar.
__________________ bör vara representerat i SPTFs förbundsstämma samt
representantskap med det antal ombud som SPTFs stadgar bestämmer.
§ 3. MEDLEMMAR
Till medlem äger alla intresserade anmäla sig. Medlemskap kan tecknas som aktiv, stödjande
eller familjemedlem i enlighet med ordinarie årsmötes beslut. Medlem erlägger avgift per år i
enlighet med ordinarie årsmötes beslut. På förslag av styrelsen kan årsmöte kalla person, som
på ett synnerligen förtjänstfullt sätt gagnat klubbens syften, till hedersmedlem.
Medlem som uppenbart motarbetar klubbens ändamål eller för övrigt handlar på sådant sätt att
klubbens eller ponnytravets anseende skadas, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av
styrelsen. För beslut om uteslutning fordras 2/3- dels majoritet. Samtliga valda
styrelseledamöter (eller vid laga förfall suppleanter för dessa) skall närvara och delta i
beslutet. Beslut om uteslutning kan överklagas hos SPTFs styrelse.
Medlem som trots två (2) påminnelser under tre (3) månader underlåtit att erlägga
medlemsavgift anses ha utträtt ur klubben.

§ 4. BESLUTANDE ORGAN
__________________ högsta beslutande organ är årsmöte och allmänt möte. Klubbens
angelägenheter under löpande år handläggs av styrelsen.
§ 5. STYRELSE
__________________ styrelse skall bestå av ordförande samt högst åtta (8) ledamöter jämte
det antal suppleanter årsmötet beslutar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare,
kassör samt övriga klubbfunktionärer. Om så anses lämpligt kan styrelsen utse funktionärer
utom sig. För särskilda uppgifter kan utses speciella utskott eller kommittéer. Styrelsen
sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet
ledamöter är närvarande (eller suppleanter för dessa). I styrelsen gäller enkel majoritet. Vid
lika röstetal gäller det beslut som företräds av ordförande. Varje beslut vid
styrelsesammanträde skall protokollföras och justeras. Protokoll skall omgående tillsändas
samtliga styrelseledamöter och suppleanter.
§ 6. STYRELSENS VALPERIOD
Styrelsens ordförande väljs årligen. Övriga ledamöter väljs på två år och så att halva antalet
ledamöter väljs vartannat år. Suppleanter väljs på ett år.
§ 7. REVISORER
Två revisorer jämte suppleanter väljs årligen.
§ 8. ARBETSUTSKOTT
Om styrelsen så finner lämpligt kan särskilt arbetsutskott utses. I arbetsutskottet skall
styrelsens ordförande vara självskriven ledamot. Arbetsutskottet är beslutsmässigt när
samtliga ledamöter är närvarande (eller suppleanter för dessa). Alla beslut skall vara
enhälliga, i annat fall hänskjuts frågan till styrelsen för avgörande. Varje beslut inom
arbetsutskottet skall protokollföras och justeras. Protokoll skall omgående sändas till samtliga
styrelseledamöter och suppleanter. Det åligger styrelsen att avgöra vilka frågor som må
handläggas av arbetsutskottet och dess beslut skall föredra vid nästkommande
styrelsesammanträde.
§ 9. VERKSAMHETSÅR
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10. ÅRSMÖTE

__________________ medlemmar skall kallas till allmänt ordinarie årsmöte senast två (2)
månader efter avslutat verksamhetsår. Kallelse till årsmöte utsändes senast fjorton (14) dagar
före sammanträdesdagen.
§ 11. EXTRA ALLMÄNT MÖTE
Extra allmänt möte för viss frågas behandling hålles om styrelsen så finner behövligt eller om
minst 20% av de röstberättigade medlemmarna därom hos styrelsen gör skriftlig hemställan.
Vid extra allmänt möte kan beslut fattas enbart i den fråga som i kallelsen angivits. Kallelse
till extra allmänt möte skall ske enligt samma ordning som gäller för ordinarie årsmöte.
§ 12. VALORDNING
Val av styrelseledamöter jämte suppleanter eller revisorer jämte suppleanter skall om någon
röstberättigad medlem så begär, ske med slutna sedlar.
§ 13. VALBEREDNING
Vid ordinarie årsmöte väljs en valberedning bestående av tre (3) ledamöter varav en
sammankallande för förberedande av nästa årsmötes val. Senast fjorton (14) dagar före
årsmötet skall valberedningen skriftligen meddelas nödvändiga uppgifter.
§ 14. RÖSTRÄTT
Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem
som under året fyller lägst 12 år en röst om medlemsavgift för föregående eller pågående
räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Vid extra allmänt möte som hålls efter den
första mars äger varje medlem en röst om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts
minst en månad före mötet. Hedersmedlem och stödjande medlem äger yttrande- samt
förslagsrätt men ej rösträtt. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.
All omröstning avgörs med enkel majoritet. Vid omröstning som ej gäller val, skall vid lika
röstetal den mening gälla som biträdes av ordförande om denne är röstberättigad. Om
ordförande ej är röstberättigad eller om omröstningen avser val skall i händelse av lika
röstetal lotten fälla avgörande.
§ 15. MOTIONER
Varje medlem, som enligt § 14 äger rösträtt, har rätt att lämna in motion att behandlas vid
årsmötet. Motion lämnas skriftligen till styrelsen senast en (1) vecka före årsmötet. Motion
föreläggs årsmötet med styrelsens yttrande.
§ 16. ORDINARIE ÅRSMÖTE
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
2. Val av protokollförare för dagens protokoll
3. Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarnas § 10
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Föredragning av revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet
8. Val av ordförande på ett år
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Beslut om antal styrelsesuppleanter samt val av dessa
11. Val av två revisorer och revisorsuppleanter
12. Val av valberedning inför nästa ordinarie årsmöte
13. Val av ombud till SPTFs förbundsstämma jämte suppleanter för dessa
14. Behandling av inkomna motioner
15. Behandling av frågor, väckta av styrelsen
16. Fastställande av årsavgifter
17. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för pågående verksamhetsår
§ 17. STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar får endast ske genom enhälligt beslut på ordinarie årsmöte eller
genom majoritetsbeslut vid två (2) på varandra följande allmänna möten varav minst ett skall
vara ordinarie årsmöte. Minst fem (5) veckor skall ha förflutit mellan dessa båda möten.
Förslag till ny lydelse av stadgarna skall vara styrelsen tillhanda senast vid utgången av
verksamhetsåret (31 dec.).
§ 18. UPPLÖSNING
Upplösning av klubben kan ske sedan beslut fattats vid två (2) på varandra följande
föreningsmöten med minst två (2) månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie
årsmöte. För beslutets giltighet skall å båda mötena föreligga 2/3-dels majoritet av antalet
röstande. I händelse av _______________ upplösning beslutar sista föreningsmötet hur skall
förfaras med klubbens tillgångar och handlingar.

