Stadgar
för

Svenska Ponnytravförbundet
Antagna genom enhälligt beslut vid årsmötet 2017-03-26

§1

Ändamål
SPTF har till ändamål att verka för ponnytravets utbredande och
främjande i Sverige samt bevaka och tillvarata ponnytravets intressen
inom Svensk Travsport.
Sina syften skall SPTF uppnå genom att
- sprida kännedom om och förståelse för ponnytravet
- stödja och främja ponnytravet genom att delta i utarbetande av
regler och tillämpningar för tävlingar
- aktivera medlemmarna till deltagande i studie- och
klubbverksamhet
- samarbeta med övriga hästportorganisationer i Sverige
- samarbeta med övriga ponnytravorganisationer inom Norden och
övriga Europa.
- främja djurskydds- och djurhälsovårdsintressen
- arbeta för att tillvarata och utveckla det inom landet befintliga, för
ponnytravet värdefulla hästmaterialet

§2

Organisation
SPTF består av kollektiva medlemmar tillhörande travklubbar, anslutna
till SPTF.

§3

Medlemmar
Person som erhåller inträde i lokal travklubb ansluten till SPF samt där
erlägger fastställd medlemsavgift blir kollektiv medlem i SPTF.
Medlemskap räknas från den dag medlemskap beviljats i travklubb och
årskort gällande kalenderår lösts genom erläggande av fastställd
medlemsavgift.

§4

Lokal travklubb
Lokal travklubb är en sammanslutning av ponnytravintresserade inom ett
geografiskt område, vilken efter ansökan till SPTF:s styrelse godkänts
som medlemsorganisation
Efter medgivande av SPTF:s styrelse kan flera travklubbar bildas inom
samma geografiska område.
För lokal travklubb gäller av denna antagna stadgar, vilka skall innehålla
de bestämmelser som angivits i av SPTF:s förbundsstämma fastställda

typstadgar för lokal travklubb.
Namnbyte på lokal travklubb kan medges först efter godkännande av
SPTF:s styrelse
§5

Avgifter
SPTF:s förbundsstämma fastställer årligen hur stor avgift lokal travklubb
har att erlägga nästkommande kalenderår för bestridande av centrala
kostnader.

§6

Beslutande organ
SPTF:s högsta beslutande organ är förbundsstämma och extra möte.

§7

Verksamhetsår
SPTF:s verksamhetsår (=räkenskapsår)skall utgöras av kalenderår.

§8

Rösträtt samt röstberättigade
SPTF:s förbundsstämma och extra möte består av ombud för lokala
travklubbar vilka av styrelsen erhållit anslutning till SPTF.
Lokal travklubbs årsmöte utser ett (1) ombud för varje påbörjat 50-tal
medlemmar, dock högst fem (5) ombud.
Varje ombud har en röst. Ett och samma ombud får med fullmakt från valt
ombud representera max antal röster som motsvarar det antal ombud
travklubben äger rätt att utse enligt denna paragraf.
Antalet ombud grundas på redovisat antal medlemmar närmast föregående
årsskifte.

§9

Val av ombud
Lokal travklubb väljer vid sitt årsmöte ombud jämte suppleanter till
SPTF:s förbundsstämma och extra möte.
Valda ombud skall vara medlem i lokal travklubb ansluten till SPTF samt
ha uppnått 15 års ålder.

§10

Valbarhet
Valbar till ledamot i SPTF:s styrelse är varje medlem av SPTF som
uppnått 18 års ålder och förslag inkommit till valberedningen senast 1
månad före aktuell förbundsstämma eller föreslagits av SPTF:s
valberedning.

§11

Styrelsens sammansättning
SPTF:s styrelse skall bestå av ordförande jämte det antal ledamöter med
suppleanter som förbundsstämman beslutar.
Ordförande väljs av förbundsstämma för en tid av ett (1) år, övriga
ledamöter jämte suppleanter på två (2) år.
Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare, kassör och övriga
funktionärer som anses nödvändiga
Styrelsen i sin helhet sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande
skall kalla till sammanträde då minst tre (3) styrelseledamöter så begär.
SPTF:s styrelse är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats senast
fjorton (14) dagar innan samt minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid anmälan om förfall för ordinarie ledamot kallas i tur och ordning

suppleant.
Endast vid sammanträdet närvarande ledamöter äger utöva sin rösträtt.
Alla beslut fatts med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst.
Alla styrelsebeslut skall protokollföras och justeras av en (1) justerare
vald av styrelsemötet och sändas ut till styrelseledamöter, suppleanter.
Protokoll skickas till funktionärer samt lokala travklubbar. Om
ordföranden så finner kan brådskande ärenden avgöras per post eller
telefon. Beslut som fattas på angivet sätt skall genast protokollföras och
protokollet justeras vid nästkommande styrelsesammanträde.
SPTF:s tjänstemän och till styrelsen adjungerade personer är föredragande
i av dem till styrelsen anmälda ärenden och äger få sina meningar till
SPTF:s protokoll.
§12

Utskott kommitteér
SPTF:s styrelse kan om så behövs, utse inom eller utom sig, utskott eller
kommittéer bestående av minst tre (3) ledamöter varav en
sammankallande.
Styrelsen utser det antal suppleanter som behövs.
Är kommitté oenig hänskjutes frågan till styrelsen för avgörande. Över
utskott /kommittés beslut upprättas protokoll vilket föredrags vid
nästkommande styrelsemöte.
Utskott /kommitté äger, utan hörande av styrelsen, fatta beslut enligt
följande:
- allmänna spörsmål avseende förbundets löpande verksamhet
- enklare disciplinmål vilka inte bedöms vara av prejudicerande art
- ekonomiska spörsmål inom ramen för fastställd budget.
- löpande frågor

§13

Styrelsens åligganden
Styrelsen skall förvalta SPTF:s angelägenheter varvid det åligger styrelsen
bl a att
- ägna uppmärksamhet åt alla angelägenheter som rör SPTF:s
verksamhet och dess ändamål, samt vidta de åtgärder som enligt
dessa stadgar eller efter beslut av förbundsstämma eller extra möte
åvilar SPTF:s styrelse, eller i övrigt är nödvändiga för en
ändamålsenlig utveckling av SPTF:s verksamhet.
- kalla till förbundsstämma och bereda de ärenden som skall
föreläggas stämman
- kalla till möte med representantskap, ordförandekonferens,
ungdomsting enligt dessa stadgars § 21
- handha och ansvara för SPTF:s medel och egendom
- fastställa instruktioner för utskott/kommittéer
- pröva och besluta om lokal travklubbs anslutning och utträde samt,
om särskilda skäl föreligger, besluta om dess uteslutning.
- Anställa samt entlediga tjänstemän i SPTF samt fastställa villkoren
för deras anställning
- Fastställa avgifter för förbundets publikationer
- Samråda om tävlingsdagar senast under december månad året före
tävlingsåret

-

Övervaka av SPTF framtagna och fastställda regler och stadgars
riktiga efterlevnad
Ansvara för att förbundets löpande administrativa verksamhet
hanteras på ett effektivt sätt

§14

Säte och firmateckning
Förbundets säte är Stockholm.
SPTF:s firma tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med
annan styrelseledamot eller eljest på sätt styrelsen beslutar.

§15

Ekonomiskt ansvar
För förbundets förbindelser häftar endast förbundets tillgångar.

§16

Revision
SPTF:s räkenskaper samt förvaltning granskas av två (2) revisorer valda
av förbundsstämman. Räkenskaper samt övriga för revisionen erforderliga
handlingar överlämnas till revisorerna senast en (1) månad före
förbundsstämma samt skall, efter verkställd revision, med revisorernas
berättelse vara SPTF:s styrelse tillhanda senast 14 dagar före
förbundsstämma.

§17

Förbundsstämma
Förbundsstämma samt extra möte är SPTF:s högsta beslutande organ.
Förbundsstämman består av ombud för lokala travklubbar. Vid stämman
äger varje medlem i SPTF närvaro och yttranderätt. Ledamot i SPTF:s
styrelse äger icke rösträtt vid beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens
förvaltning, vid val av revisorer eller vid frågor för vilken han/hon som
styrelseledamot är ansvarig. Förbundsstämma skall avhållas senast tre (3)
månader efter avslutat verksamhetsår.
Tid och plats bestäms av styrelsen.
Förhandsmeddelande om stämman skall utfärdas av SPTF:s styrelse
senast två (2) månade före mötet.
Kallelse med föredragningslista samt redovisningshandlingar översändes
till lokal travklubb senast fjorton (14) dagar före stämman. Styrelsens
yttrande över inkomna motioner liksom styrelsens egna förslag till
stämman skall utsändas samtidigt med kallelsen.
Vid förbundsstämman skall följande ärenden förekomma:
1 Upprop och fastställande av röstlängd.
2 Fråga om stämman är i stadgeenlig ordning utlyst.
3 Val av ordförande för stämman.
4 Anmälan om styrelsens val av protokollförare.
5 Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera protokollet.
6 Val av röstkontrollanter.
7 Behandlings av styrelsens redovisningshandlingar.
8 Behandlings av revisorernas berättelse för samma tid.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10 Beslut angående styrelsens förslag till budget för innevarande
verksamhetsår.
11 Val på ett (1) år av ordförande i SPTF samt tillika ordförande i

12
13
14
15
16
17
18

styrelsen.
Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter jämte
suppleanter.
Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter.
Val på ett (1) år av två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för
dessa.
Val av tre (3) ledamöter i valberedningen, varav en
sammankallande.
Behandling av ärenden varom motion ingivits i enlighet med § 19.
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt förslag.
Fastställande av årsavgifter för klubbar samt övriga centrala
avgifter avseende tävlingsverksamheten.

§18

Valberedningen
Valberedningen består av tre (3) ledamöter varav en sammankallande.
Ledamöterna väljs av stämman för period fram till nästa stämma. SPTF:s
medlemmar kan senast en (1) månad före stämman inlämna förslag på
kandidater för de befattningar för vilka val skall ske. Förslagen inlämnas
till valberedningens sammankallande.
Den sammankallande i valberedningen meddelar till klubbarna senast 14
dagar före förbundsstämman de namnförslag som inkommit för de olika
valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnomineringar kan
därefter inte äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat
nomineringen. Även förslag till kandidater till valberedningen inför nästa
års stämma inges till valberedningen, men valberedningen avger i detta
fall inget yttrande. Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av
medlemmar i lokal travklubb, avge förslag på kandidater.

§19

Motioner
Medlem i lokal travklubb äger rätt att inlämna motion att behandlas av
förbundsstämman. Motion inlämnas skriftligen till SPTF:s styrelse
(ordförande) senast 31 dec året före kommande förbundsstämma.
Samtliga inlämnade motioner sänds med styrelsens yttrande till samtliga
lokala ponnytravklubbar, under januari månad, att behandlas på respektive
lokalklubbs årsmöte.
Motionen behandlas på förbundsstämman.

§20

Extra möte
Extra möte skall sammankallas när SPTF:s styrelse så finner behövligt, då
revisorerna, eller minst en tredjedel (1/3) av antalet lokala klubbar så
önskar.
Kallelse skall ske i samma ordning som gäller för förbundsstämman.
Beträffande ombud, rösträtt mm gäller samma bestämmelser som för
förbundsstämma.
Vid extra möte kan endast föranmält ärende behandlas.

§21

Representantskapsmöte, ordförandekonferens, ungdomsting
Representantskapsmöte anordnas 1 ggr per.
Ordförandekonferens anordnas 1 ggr per år.
Ungdomsting anordnas 1 ggr per år.

Kallelse utfärdas senast fjorton (14) dagar före mötet.
Vid representantskapsmöte deltar varje till SPTF ansluten lokal travklubb
med två (2) ombud.
Ombuden skall vara medlem i lokal travklubb ansluten till SPTF samt ha
uppnått 15 års ålder
Representanskapsmötets syfte är att behandla övergripande gemensamma
frågor av allmänt intresse och utgöra ett diskussions- och informationsforum. Representantskapet har ej beslutanderätt men kan avge förslag för
behandling i SPTF:s styrelse eller av förbundsstämma.
Vid ordförandekonferensen deltar varje medlemsklubb med sin
ordförande. Ordförandekonferensens syfte är att utgöra ett bollplank för
SPTF:s styrelse och skall behandla övergripande gemensamma frågor av
allmänt intresse samt utgöra ett diskussions- och informationsforum.
Ordförandekonferensen har ej beslutanderätt men kan avge förslag för
behandling i SPTF:s styrelse eller av förbundsstämma.
Vid ungdomstinget deltar varje medlemsklubb med två(2)
ungdomsombud. Ombuden skall vara medlem i lokal travklubb ansluten
till SPTF samt ha uppnått 15 års ålder.
Ungdomstingets syfte är att utgöra forum för att fånga ungdomarnas
synpunkter och åsikter om SPTF:s verksamhet och behandla specifika
ungdomsfrågor av allmänt intresse samt utgöra ett diskussions- och
informationsforum.
Ungdomstinget har ej beslutanderätt men kan avge förslag för behandling
i SPTF:s styrelse eller av förbundsstämma.
§22

Utträde samt uteslutning
Medlem, som önskar utträda ur SPTF, skall skriftlig göra detta till lokal
travklubbs styrelse, som omedelbart har att avföra medlemmen ur
registret.
Medlem, som uppenbart motarbetar SPTF:s ändamål eller för övrigt
uppträder/handlar på sådant sätt att SPTF:s anseende skadas, kan
uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av den styrelse som närmast
registrerat medlemmen eller av SPTF:s styrelse.
Beslut om uteslutning, som fattas av lokal travklubb kan överklagas hos
SPTF:s styrelse. Beslut om uteslutning, som fattas av SPTF:s styrelse kan
tidigast omprövas ett (1) år efter beslutet.

§23

Medlemsorganisationers förpliktelser
Till SPTF anslutna lokala travklubbar skall
- omedelbart efter ordinarie årsmöte insända årsberättelse och
redovisningshandlingar samt uppgift om styrelsens
sammansättning och övriga funktioner,
- senast 15 jan insända uppgifter om medlemsantalet per 31
december föregående år
- senast 10 dagar före SPTF:s ordinarie förbundsstämma insända
uppgift över valda ombud jämte suppleanter för dessa
- ställa sig till efterrättelse till de av SPTF:s förbundsstämma

beslutade och fastställda stadgarna och reglementena/reglerna
samt de av styrelsen löpande fattade besluten.
§24

Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom enhälligt beslut på
ordinarie förbundsstämma eller genom majoritetsbeslut på två (2) på
varandra följande föreningsmöten med minst fem (5) veckors mellanrum.
Förslag till ny lydelse av stadgarna skall vara styrelsen tillhanda senast 31
dec året före förbundsstämman.
För ändring av denna paragraf fordras 2/3-dels majoritet på två (2) på
varandra följande föreningsmöten, varav ett (1) ordinarie
förbundsstämma, med minst fem (5) veckors mellanrum.

§25

Upplösning
För upplösning av Svenska Ponnytravförbundet erfordras beslut av två (2)
på varandra följande föreningsmöten med minst två (2) månaders
mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie förbundsstämma.
För beslutets giltighet skall å båda mötena föreligga 2/3.dels majoritet av
antalet röstande.
I händelse av SPTF:s upplösning beslutar sista föreningsmötet hur skall
förfaras med SPTF:s tillgångar och handlingar.

