Dokument till föreningsstämman 2016.
När föreningen bildades under vinter/våren 2015 antogs stadgar som med lite
eftertänksamhet och med nästan ett års erfarenhet kan uppfattas som otidsenliga. Det vi
tänker direkt på är paragraf 8 i föreningen stadgar men även paragraf 15 där stämman
skall utse ordförande på en tid av 4 år. Dessutom paragraf 13 där ålder för medlemskap
regleras, f.n.18 år.
Ideella föreningar regleras av stadgar och i mycket liten omfattning generell lagstiftning
så enligt föreningens stadgar finns ett formellt krav på att beslut om ändringar skall tas
på två årsstämmor. Dessutom måste minst 2/3 av de röstberättigade medlemmarna som
deltar på stämman rösta för en förändring.
Föreslagna ändringar kan inte verkställas förrän beslut av årsstämma 2017. Vilket
styrelsen bedömer som av mindre vikt när det gäller mandattid för ordförande och ålder
på fullvärdig medlem. Dessa kommer i praktiken inte att få någon betydelse. Däremot så
är det mer av principiell vikt när det gäller styrelsen skyldighet att pröva en ansökan till
medlemskap.
Här bör stämman ange vilka riktlinjer som skall gälla innan 2017 års stämma ändrar
stadgarna. Allt för att en otidsenlig paragraf minskar i betydelse av styrelsen möjlighet att
förvägra ett medlemskap.
Ett beslut med följande lydelse skulle innebära att effekten av paragrafen blir minimal.
¨styrelsen skall som grundregel godkänna en medlemsansökan och endast om synnerliga
skäl föreligger kan en ansökan avslås.¨ Till synnerliga skäl räknas brott mot code of
conduct inom ridsporten.
När det gäller ålderskrav för medlemskap föreslår styrelsen en sänkning till 16 år då
ryttare internationellt övergår från ponny till häst. Yngre personer kan även
fortsättningsvis vara stödjande medlemmar.
Längsta mandattid för ordförande föreslås lika med övriga ledamöter dvs 2 år.

Förslag till beslut
Att besluta
i enlighet med bifogat förslag till nya stadgar fatta det första beslutet till nya stadgar. Ett
förslag där paragraferna 8, 13 och 15 föreslås ändras enligt bifogade stadgar.

I avvaktan på slutgiltigt beslut på stämman 2017 ge styrelsen följande riktlinje för
beviljande av medlemskap. ¨Styrelsen skall som grundregel bevilja en medlemsansökan
och endast om synnerliga skäl föreligger kan en ansökan avslås¨.

