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Stadgar för Kronobergs läns varmblodsförening 
  
§ 1 Föreningens namn och ändamål  
Kronobergs varmblodsförening är en regional förening anknuten till SWB (f.d. ASVH), 
Swedish Warmblood Association.  
Föreningen har till ändamål  

att bedriva kursverksamhet och avelsrådgivning,  
att informera om och marknadsföra den svenska varmblodiga ridhästen lokalt och 
regionalt,  
att medverka till forskning inom hästaveln,  
att samverka med andra organisationer inom avel och hästsport, med 
myndigheter och andra offentliga organ samt  
att bedriva härmed förenlig verksamhet.  

  
§ 2 Medlemskap  
Medlemskap erhålls genom anmälan till styrelsen samt att medlemmen erlägger den årsavgift 
årsmötet beslutar. Avgiften skall vara betald senast tio (10) bankdagar före årsmöte för att ge 
medlemmen rösträtt eller att kunna väljas till uppdrag.  
Medlemmarnas rätt att delta i beslut om föreningens angelägenheter utövas på årsmöte eller 
extra föreningsmöte.  
  
§ 3 Styrelsen  
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande och 4 ordinarie 
ledamöter samt 2 suppleanter utsedda av årsmötet.  Ordförande väljs på 1 år. För övriga 
styrelseledamöter och suppleanter är mandatperioden 2 år. Dessa väljs med halva antalet 
varje år. Övriga uppgifter i styrelsen fördelas av styrelsen.  
Styrelsen äger rätt att utse kassör eller kassaförvaltare utanför styrelsen.  
Styrelsen äger också rätt att tillsätta utskott, som har att redovisa för beslut i styrelsen. 
Sammankallande i utskott utses av styrelsen.  
Styrelsemöte skall hållas då minst halva antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter 
skriftligen så kräver och där anledning anges.  
  
§ 4 Firmateckning  
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören/kassaförvaltaren tillsammans. 
Styrelsen kan delegera uppdraget till kassören/kassaförvaltaren i den löpande ekonomin upp 
till en övre gräns.  
  
§ 5 Granskning av styrelse och räkenskaper  
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, utser årsmötet två 
revisorer jämte en suppleant för ett år. Protokoll från styrelsemöten, årsmöten och eventuella 
extra föreningsmöten skall tillställas revisorerna och skickas till SWB om de så begär.  
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§ 6 Styrelsens åtaganden  
Styrelsen åligger:  

att handhava föreningens angelägenheter och förvalta dess medel.  
att verkställa av årsmötet fattade beslut.  
att kalla till årsmöte minst 3 veckor före årsmötet genom information på hemsidan, 
genom brev eller via e-post. Årsmöte skall hållas senast 31 mars. Föreningens 
verksamhet och räkenskaper skall vara kalenderår.  

  
§ 7 Motioner  
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. De skall åtfölja kallelse 
till årsmöte och vara behandlade av styrelsen med angivande av förslag till beslut.  
  
§ 8 Extra föreningsmöte  
Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen eller revisorerna så beslutar. Det skall också 
hållas om en fjärdedel av medlemmarna begär detta hos styrelsen. I detta fall skall begäran 
vara skriftlig och anledningen till begäran skall anges.  
Extra föreningsmöte skall också hållas om SWB: s styrelse eller fullmäktige så kräver.  
Till extra föreningsmöte kallas 3 veckor i förväg genom kallelse via personligt brev och på 
föreningens hemsida.  
Årsmöte och extra föreningsmöte skall hållas på central och lättillgänglig plats inom 
verksamhetsområdet.  
  
§ 9 Årsmöte  

1. Årsmötet öppnas  
2. Val av mötesordförande  
3. Val av mötessekreterare  
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet samt att vid behov 
vara rösträknare  
5. Fastställande av röstlängd  
6. Godkännande av dagordning  
7. Fråga om årsmötet utlysts i laga ordning  
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redovisning av bokslut och balansräkning 9. 
Revisorernas berättelse  
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
11. Val av ordförande på 1 år  
12. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen växelvis på 2 år 
13. Val av två revisorer och en suppleant för dessa på 1 år  
14. Val av valberedning som skall bestå av 3 personer varav en sammankallande på 1 
år  
15. Val av representanter till andra organisationer  
16. Verksamhetsplan  
17. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år  
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18. Behandling av inkomna motioner  
19. Övriga frågor  
20. I förekommande fall, prisutdelning  
21. Mötet avslutas  

  
§ 10 Rösträtt  
Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Rösträtt får utövas endast vid personlig inställelse. 
Vid omröstning med lika röstetal äger mötesordförande utslagsröst.  
  
§ 11 Ändring av stadgar  
Ändring av dessa stadgar skall meddelas i kallelse och kan endast ske på ordinarie 
årssammanträde om tre fjärdedelar av mötets deltagare därom är överens och vid lika röstetal 
äger mötesordförande utslagsröst.  
  
§ 12 Föreningens upplösning  
Frågan om föreningens upplösning skall meddelas i kallelse till möte och kan endast ske om 
tre fjärdedelar av medlemmarna vid beslut på möte därom är överens.  Vid föreningens 
upplösning skall eventuella kvarstående medel överlämnas till riksorganisationen, som kan 
besluta att överföra medlen till regional förening som bildas inom Kronobergs läns 
varmblodsförenings verksamhetsområde och som har samma ändamål som den upplösta 
föreningen 
 


