
 
 

 

 

 

 

Jämförelse mellan SFK:s nuvarande stadgar och styrelsens förslag till 
uppdaterade stadgar. 

 

Som hjälp till föreningar som tillhör Svenska Ridsportförbundet ger förbundet ut Typstadgar för hur föreningarnas stadgar bör utformas. 

De stadgar som idag gäller för Sotenäs Fältrittklubb fastställdes 4/4 1993. Sedan dess har Typstadgarna ändrats 2005-08-18 och den 14 januari 

2020 gav Ridsportförbundet ut kompletteringar till dessa. Man rekommenderar att föreningarnas stadgar omgående skall uppdateras i enlighet 

med kompletteringarna.  

Sedan länge har styrelsen planerat att lägga fram förslag till reviderade stadgar till årsmötet den 29 februari 2020. För att klubbens medlemmar 

skall kunna sätta sig in i förslaget redovisar styrelsen på följande sidor förslaget i den högra kolumnen paragraf för paragraf. I vänstra kolumnen 

redovisas de nuvarande stadgarnas paragrafer. I mittkolumnen finns kortfattande kommentarer till respektive paragraf. Kommentarerna är över-

strukna med olika färger och de textstycken i stadgarna kommentaren gäller är överstrukna med samma färg.  

 Svenska språket har också förändrats sedan 1993 vi har försökt att använda ett modernare ordval i förslaget. 

 

 



 
 

FK:s nuvarande stadgar Kommentarer Styrelsens förslag till nya stadgar 

§ 1 Ändamål 

Sotenäs Fältrittklubb är en ideell förening som är an-

sluten till Svenska Ridsportförbundet (Ridsportförbun-

det), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrotts-

förbund (RF). 

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten 

intresserade med ändamål att bl.a. främja ridningen i 

Sverige på sätt anges i Ridsportförbundets stadgar.  

 

 

 

 

Modernare och taget från klub-

bens hemsida. 

§ 1 Ändamål  

Sotenäs Fältrittklubb är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportför-

bundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. 

Sotenäs Fältrittklubb är en sammanslutning av personer med intresse för 

ridsporten och har som mål att med professionella tränare erbjuda sina 

medlemmar en gedigen ridutbildning på anläggningen i Assleröd samt att 

ge dem goda tävlingsmöjligheter.  

Vidare hyr föreningen ut stallplatser och verkar för sund hästhållning för 

egna och inhysta hästar.  
 

§ 2 Säte 

Föreningen har sitt säte i Sotenäs kommun på Assleröd 

Gård 

 

 

Enligt nya typstadgarna. 

 

§ 2 Säte  

Föreningen har sitt säte på Assleröd Gård i Sotenäs kommun.  

Föreningens organisationsnummer är 854600-5714. 



 
 

§ 3 Medlemskap 

Envar väl känd person, som anmäler sig till inträde och 

erlägger medlemsavgift, antages som medlem. Person 

som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat 

föreningens syfte, kan av styrelsen förvägras medlem-

skap 

 

 

Enligt nya typstadgarna. 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt tidigare typstadgar. 

 

 

 

Enligt nya typstadgarna.  

 

§ 3 Medlemskap mm 

En person som söker inträde och betalar årsavgift skall antas som medlem.  

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden 

kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens och ridsportens vär-

degrund eller på annat sätt skada föreningens intressen. Beslut om att avslå 

medlemskap fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i 

fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar yttra sig över de omstän-

digheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.  

Beslut ska inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått 

avslag på medlemsansökan. I beslutet ska skälen redovisas och det skall 

även anges att den medlemssökande enligt Sveriges Riksidrottsförbunds 

stadgar, 15 kap, inom tre veckor, har rätt att skriftligen överklaga beslutet 

och hur detta går till.  

Behandling av personuppgifter 

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla 

personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med 

Dataskyddsförordningen, GDPR.  

§ 4 Hedersmedlem 

Person som på ett synnerligen förtjänstfull t sätt verkat 

för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, 

av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. sådant beslut 

skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstbe-

rättigade medlemmar. 

 
Saknas i typstadgarna. 

 

§ 4 Hedersmedlem 

Styrelsen kan föreslå årsmötet att en person som på ett synnerligen för-

tjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål kan antas som hedersmedlem. 

Stöds förslaget av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlem-

mar antas personen som hedersmedlem i föreningen. 

 

§ 5Avgifter  

Medlem erlägger årsavgift, var storlek, efter förslag av 

styrelsen varje år, fastställes av årsmötet. Årsavgiften 

skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.  

Av avgifterna skall till distriktsorganisationen och till 

Ridsportförbundet inbetalas så stor del som respektive 

årsmöte ställt. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift. 

 

 

 

 

 

Borttaget i typstadgarna. 

 

§ 5 Avgifter 

Medlemmar skall betala en årlig årsavgift och eventuella andra avgifter. 

Styrelsen föreslår avgifter och belopp för årsmötet som beslutar.  

Hedersmedlemmar betalar ingen årsavgift. 

Styrelsen beslutar hur avgifter skall betalas. 



 
 

§ 6 Utträde och uteslutning  

Medlem som under ett helt år trots påminnelser under-

låtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur före-

ningen. Medlem, som av annan anledning, önskar ut-

träda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till 

styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter åter-

betalas ej. 

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppen-

barligen motarbetar Ridsportförbundets, distriktets eller 

föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt 

att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem 

som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på nå-

got sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att 

skada föreningen eller dess verksamhet.  

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de 

vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem 

fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 

dagar). 

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas 

samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överkla-

gande av beslutet. Beslut om uteslutning skall inom tre 

dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne 

i rekommenderat brev. 

Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut 

överklagats ärendet blivit slutligen avgjort. 

Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens sty-

relse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i 

RF: s stadgar. 

 

Den gamla texten är ostrukture-

rad och gammaldags. 

Medlemmen vill aktivt lämna 

klubben. 

Medlemmen lämnar klubben 

passivt genom att strunta i att 

betala medlemsavgift. 

 

 

Styrelsen utesluter medlemmen. 

Enligt den nya typstadgan. 

 

§ 6 Utträde och uteslutning 

En medlem som önskar utträda ur föreningen skall, skriftligen eller skriftli-

gen via e-post, anmäla detta till styrelsen och anses sedan omedelbart ha 

lämnat föreningen. Styrelsen skall därefter på motsvarande sätt bekräfta att 

medlemmen lämnat föreningen. Eventuellt betalda avgifter återbetalas inte. 

En medlem som trots påminnelser inte betalat samtliga avgifter under ett 

verksamhetsår får anses ha begärt utträde ur föreningen. Styrelsen skall 

meddela att medlemmen inte längre tillhör föreningen. Eventuellt betalda 

avgifter återbetalas inte. 

Styrelsen kan besluta att utesluta en medlem som motarbetat föreningens 

verksamhet eller ändamål, brutit mot ridsportens värdegrund, brutit mot 

föreningens stadgar eller annars skadat föreningens intressen. 

Föreningen kan påkalla återkallelse av ryttarlicens enligt Svenska Ridsport-

förbundets stadgar § 15 sista stycket. 

Uteslutning gäller tillsvidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till 

viss tid. Sådan tidsbegränsning får som mest omfatta sex månader från be-

slutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får styrelsen i 

stället meddela medlemmen en varning. 

Beslut om uteslutning ska fattas av styrelsen och får av den berörde över-

klagas enligt reglerna i 15 kap Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar.  

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom 

av viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig 

över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.  

I styrelsens beslut skall skälen till uteslutningen eller varningen redovisas 

skriftligen samt vad den berörde skall iaktta för att överklaga beslutet. Se-

nast tre dagar från dagen för beslutet skall det skriftligen eller via e-post 

sändas till den berörde. 

Beslut om medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till 

Svenska Ridsportförbundet enligt reglerna i 15 kap Sveriges Riksidrottsför-

bunds stadgar.  



 
 

§ 7 Beslutande organ  

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) 

och extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan 

tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av 

särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogen-

heter som styrelsen tilldelat dem 

 

 

 

Texten enligt typstadgarna. 

Typstadgarna behandlar över 

huvud taget inte kommittéer och 

absolut inte som beslutande 

organ. Däremot finns en särskild 

paragraf, § 23, som behandlar 

sektioner. Stadgarna skall följa 

typstadgarna och inte ha kom-

mittéer i § 7. 

§ 7 Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmöte (allmänt möte) och extra allmänt 

möte samt styrelsen.  

 

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår  

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara 

kalenderår.  

 

 

Ingen ändring. 

 

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 

 

§ 9 Stadgetolkning  

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar 

samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för 

distriktet och Ridsportförbundet. 

I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller 

om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i 

dessa stadgar hänskjutes frågan till nästa årsmöte (extra 

årsmöte) eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i 

trängande fall 

 

 

 

Något mindre kryptiskt språk. 

 

§ 9 Stadgetolkning 

Föreningens verksamhet skall bedrivas enligt dessa stadgar och i tillämpliga 

delar efter de stadgar som gäller för det ridsportdistrikt som föreningen 

tillhör och Svenska Ridsportförbundets stadgar. 

Uppstår tvekan hur dessa stadgar skall tolkas eller om det skulle förekomma 

fall som inte är förutsedda i dessa stadgar överlämnas frågan till årsmötet 

eller extra allmänt möte. I brådskande fall kan styrelsen avgöra frågan inte-

rimistiskt.  

 

§ 10 Stadgeändring och upplösning  

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av 

enskild medlem. 

För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte 

(ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet 

avgivna röster vid två på varandra med minst en månads 

 

 

Förenklat språk. 

 

§ 10 Stadgeändring och upplösning 

Styrelsen eller enskild medlem kan lämna förslag till stadgeändring. 

För en stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller ett enhäl-

ligt extra allmänt möte. Stadgarna kan också ändras genom att minst 2/3 av 

antalet avgivna röster vid två på varandra allmänna möten stödjer förslaget 

till ändring. Tiden mellan dessa möten skall vara minst en månad och ett av 



 
 

mellanrum följande allmänna möten varav det ena års-

möte. Ändring av stadgarna skall godkännas av Svenska 

Ridsportförbundets styrelse eller av utskott till vilket 

förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift. 

För föreningens upplösning fordras beslut av två på 

varandra med minst en månads mellanrum följande 

möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 

2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I 

samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det 

skall förfaras med föreningens tillgångar och hand-

lingar. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsport-

förbundet. 

dem skall vara årsmötet. 

Ändring av stadgarna skall godkännas av Svenska Ridsportförbundets sty-

relse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift. 

För föreningens upplösning fordras att minst 2/3 av antalet avgivna röster 

vid två på varandra följande allmänna möten stödjer förslaget. Ett av dessa 

möten skall vara årsmötet och tiden mellan dem skall vara minst en månad. 

Vid upplösning skall föreningens tillgångar överföras till bestämt ridsport-

främjande ändamål. Beslutet om upplösning skall ge besked om vilket. 

Bestyrkta avskrifter av styrelsens protokoll i ärendet, protokollen från de 

beslutande allmänna mötena, revisionsberättelse och balans- och resultat-

räkningar skall omedelbart sändas till Svenska Ridsportförbundet.  

 

§ 11 Rösträtt  

Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast 

den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en 

röst om medlemsavgift för föregående eller pågående 

räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. 

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista febru-

ari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om med-

lemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en 

månad före mötet. 

Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den 

ordning som sägs i 12 §, men ej rösträtt.  

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma. 

 

 

 

Något förenklat språk. 

 

§ 11 Rösträtt 

Vid allmänt möte och extra allmänt möte som äger rum senast den sista 

februari har varje medlem som fyllt 15 år en röst om samtliga avgifter för 

föregående eller pågående räkenskapsår betalats minst en månad före mötet. 

Vid extra allmänt möte som äger rum efter den sista februari har varje 

medlem som fyllt 15 år en röst, om samtliga aviserade avgifter för pågående 

räkenskapsår betalats minst en månad före mötet. 

En medlem som utsetts till hedermedlem har samma rättigheter vad gäller 

rösträtt, rätt att yttra sig på allmänna möten och att lämna förslag som en 

icke hedermedlem.  

En hedersmedlem, som vid utnämnandet inte var medlem, har rätt att yttra 

sig och rätt att lämna förslag enligt 10 och 14 § men inte rösträtt.  

Röstning genom ombud (fullmakt) får inte förekomma. 

 

§ 12 Beslut och omröstning vid allmänt 

möte  

Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval 

ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så be-

gär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga 

 

 

 

Något förenklat språk. 

 

§ 12 Beslut och omröstning vid allmänt möte 

Omröstning sker i allmänhet öppet.  

Vid personval skall omröstningen ske med slutna sedlar om någon röstbe-

rättigad medlem begär detta. Vid val med slutna sedlar får det inte finnas 

flera namn på valsedeln än det antal personer som skall väljas. Vid per-



 
 

fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ären-

den utom de i 4 § och 10 § avgöras genom enkel röstö-

vervikt. Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika 

röstetal den mening som biträdes av ordföranden om 

denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad skall 

lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal 

lotten avgöra. 

sonval skall i händelse av lika antal röster lotten avgöra. 

Samtliga ärenden utom de i 4 § och 10 § avgörs genom enkel röstövervikt.  

Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika antal röster den 

mening som ordföranden ansluter sig till om denne är röstberättigad. Är 

ordföranden inte röstberättigad skall lotten avgöra.  

 

 

Det finns ingen paragraf Valbarhet i 

klubbens nuvarande stadgar.  

 

 

I typstadgarna för förening 

ansluten till Svenska Ridsport- 

förbundet fanns denna text. 

Enligt senaste typstadgarna. 

 

§ 13 Valbarhet 

Röstberättigade medlemar i föreningen är valbara till styrelsen och valbe-

redningen. Den som är anställd av föreningen får inte väljas till ledamot av 

styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. 

Med arbetstagare jämställs den som har en stor del av sin utkomst grundad 

på en ekonomisk relation till föreningen. Detsamma ska gälla den som i 

övrigt kan anses vara jävig. 

 

§ 13 Årsmöte  

Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhands-

meddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas 

minst en månad i förväg på sätt styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på 

sätt som styrelsen bestämmer. Förslag från enskild 

medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skrift-

ligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. 

Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen 

skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna fr 

o m 7 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutsfört med 

det antal medlemmar som infunnit sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typstadgarna säger att även 

olika berättelser skall finnas 

med. 

 

§ 14 Årsmöte 

Årsmötet skall hållas senast den sista februari året efter aktuellt verksam-

hetsår. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst 

en månad i förväg. Styrelsen bestämmer hur. 

Kallelse till årsmöte skall utfärdas ut minst tio dagar före mötet. Styrelsen 

bestämmer hur. 

En medlem eller hedersmedlem kan lämna förslag (motion) som skall 

behandlas av årsmötet. Motionen skall vara skriftlig och den skall sändas 

till styrelsen via e-post senast tre veckor före årsmötet.  

Styrelsen kan lämna förslag (proposition) som skall behandlas av årsmötet. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens 

förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna 

senast en vecka före årsmötet. Kallelsen till årsmötet skall ange var dessa 

handlingar finns att läsa.  

Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som 

infunnit sig 



 
 

 

§ 14 Ärenden vid årsmöte  

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.  

1. Val av ordförande för mötet 

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid 

årsmötet 

3. Upprättande av röstlängd 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 

5. Fastställande av dagordning 

6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning 

utlyst 

7. Behandling av verksamhets- och förvaltnings- 

berättelserna samt fastställande av balansräkning 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Behandling av ev sektioners verksamhets- och för-

valtningsberättelser samt fastställande av deras ba-

lansräkning 

11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna 

antalet 

12. Val av ordförande för föreningen 

13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

14. Val av ev sektioner förutom ungdomssektion (se § 

24) 

15.  Anmälan av av ungdomssektionen vald ledamot 

jämte personlig suppleant 

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

17. Fastställande av antalet ledamöter i valbered-

ningen.  

18. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i 

valberedningen. 

19. Val av ombud till Ridsportförbundets och distrik-

tets allmänna möten och ev andra möten där före-

 

Typstadgarnas krav på proto-

kollo. 

Typstadgarnas punkter Mötets 

öppnande och avslutande infört. 

 

 

Typstadgarna skriver faststäl-

lande. 

 

I typstadgarna finns inte faststäl-

lande av balansräkning 

Typstadgarnas mera logiska ord-

ningsföljd införd. Man kan inte 

bevilja ansvarsfrihet innan man 

gått igenom underlagen. 

Klubbens nuvarande punkt 10 

finns inte i typstadgarna.  

Klubbens nuvarande punkt 11 

finns naturligtvis inte i typstad-

garna. 

Ny formulering som skiljer sig 

från typstadgarnas. ”Fastställa 

utbytt mot ”upprätta eller av-

veckla”. 

I stället för att ange antal i dag-

ordningen hänvisas till styrande 

paragrafer på andra platser i 

stadgarna. 

 

Saknas i nuvarande stadgarna. 

 

§ 15 Ärenden vid årsmöte 

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare 

6. Fastställande av dagordning  

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fastställande av balans- och resultatberättelserna 

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Val av ordförande enligt stadgarna 18 § 

13. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter enligt 18 § 

14. Anmälan av ungdomssektionens styrelseledamot och personliga 

suppleant 

15. Beslut om att upprätta eller avveckla sektioner, förutom ungdomssek-

tion, enligt 23 § 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt 21 § 

17. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen enligt 17 § 

18. Val av ombud till Svenska Ridsportförbundets och distriktets allmänna 

möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att 

representera med ombud 

19. Fastställande av årsavgift för nästkommande år och eventuella avgifter 

för kommande år 

20. Övriga ärenden som enligt 14 § kan upptas till beslut på årsmöte 

21. Mötets avslutande 



 
 

ningen har rätt att representera med ombud. 

20. Fastställande av årsavgifter 

21. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till be-

slut på årsmöte 

 

 

§ 15  Extra allmänt möte  

Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt 10 § 

föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 

10% av medlemmarna eller då revisorerna så begär. 

Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en 

månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra all-

mänt möte som hålles med anledning av förslag om 

stadgeändring skall anordnas senast två månader efter 

det att begäran inkommit. 

Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt 

som styrelsen bestämmer. l kallelsen skall tydligt 

framgå det eller de ärenden s om föranleder mötet . 

Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-5 i 

14 § samt ärende för vilket eller vilka mötet samman-

kallats. Andra ärenden får icke förekomma. 

 

 

Hänvisningen till § 10 finns inte 

i typstadgarna och har tagits 

bort. 

 

I övrigt endast språkliga 

ändringar 

 

§ 16 Extra allmänt möte 

Extra allmänt möte skall hållas då styrelsen anser att det behövs, då en 

revisor eller då minst 10 % av medlemmarna skriftligen begär det. Styrelsen 

skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att en sådan 

begäran inkommit skriftligen.  

Extra allmänt möte som anordnas med anledning av förslag om stadgeänd-

ring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit. 

Kallelse till extra allmänt möte skall skickas ut minst tio dagar före mötet. 

Styrelsen bestämmer hur. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ären-

den som orsakar mötet.  

Kallar inte styrelsen till extra allmänt möte får de som gjorde framställ-

ningen utlysa extra allmänt möte enligt ovan.  

Dagordningen vid extra allmänt möte skall innehålla punkterna 1-6 enligt 

15 §. Därefter punkterna för de ärenden som föranleder mötet. Sist skall 

punkten 23 enligt 15 § komma. Andra ärenden får inte förekomma. 

 

§ 16  Valberedning  

Valberedningen består av 3 ledamöter jämte supplean-

ter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna 

väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte. 

Medlem i förening får senast 10 dagar före mötet, vid 

vilket val förekommer, till den sammankallande i valbe-

redningen inlämna förslag på kandidater för de befatt-

ningar, för vilka val skall ske. 

Den sammankallande i valberedningen meddelar vid 

mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen 

samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatno-

 

 

I typstadgarna definieras inte 

vad valberedningen skall göra. 

Typstadgarna säger att ordfö-

randen skall vara sammankal-

lande. 

Typstadgarna låter föreningen 

välja antal. 

Typstadgarna anger 14 dagar. 

 

Anges i typstadgarna. 

 

§ 17 Valberedningen 

Valberedningen skall till årsmöten och vid behov till extra allmänna möten 

lämna förslag på kandidater till aktuella poster enligt 15 §. Ordföranden i 

valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de 

olika valen samt valberednings förslag. 

Valberedningen skall bestå av en ordförande, som även är sammankallande, 

och två ledamöter valda av årsmötet eller extra allmänt möte. Val-

beredningen väljs för perioden till och med nästa årsmöte. 

Senast 14 dagar före ett möte, där personer skall väljas, får medlemmar till 

valberedningen lämna förslag på kandidater. 

Senast en vecka före mötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt 



 
 

minering kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandi-

dater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på 

kandidater till valberedning inges till denna men valbe-

redningen avger i detta fall ej eget yttrande. 

Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av 

medlemmar i föreningen, avge förslag på kandidater. 

 

 

 

Finns inte i typstadgarna och tas 

inte med. 

för föreningens medlemmar.  

Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna 

kandidater skall ha accepterat nomineringen.  

Även förslag på kandidater till valberedning kan lämnas till denna men 

valberedningen avger i detta fall inget eget yttrande. 

 

§ 17 Styrelsen  

Styrelsen är då allmänt möte icke är samlat, föreningens 

beslutande organ. 

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 4 och 

högst 8 ordinarie ledamöter samt lägst 4 och högst 8 

suppleanter. I styrelsen ingår även minst en, av ung-

domssektionens årsmöte utsedd ungdomsledamot jämte 

suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till 

årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett år. Mandatti-

den för suppleanter är ett år med undantag av personliga 

suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. 

Halva antalet styrelseledamöter väljes vid 

varje  årsmöte. Av föreningen anställd befattningshavare 

får inte väljas till styrelseledamot. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekrete-

rare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla en-

skild person, även icke medlem. Sådan ledamot har 

yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad 

ledamot kan även utses till särskild befattning inom 

styrelsen. 

Styrelsen är beslutför om minst halva antalet ledamöter 

är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid 

lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträ-

der. 

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföran-

den när anledning till sammanträde föreligger. Ordfö-

 

 

 

 

Typstadgarna anger intervall och 

styrelsen föreslår 4 ledamöter 

och 4 suppleanter. 

Typstadgarna anger personlig 

suppleant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typstadgarna anger inget antal. 

 

 

Nuvarande stadgar anger inte att 

 

§ 18 Styrelsen 

Styrelsen är föreningens beslutande organ när årsmöte eller extra allmänt 

möte inte är samlat. 

Styrelsen skall ledas av en ordförande med mandattiden ett år.  

I styrelsen skall ingå fyra ordinarie ledamöter samt lägst fyra suppleanter.  

Utöver dessa skall ungdomssektionen utse en ungdomsledamot och dennes 

personliga suppleant att ingå i styrelsen. 

Mandattiden för ledamöter är två år från årsmöte till och med årsmöte. 

Mandattiden för suppleanter är ett år från årsmöte till årsmöte medan 

mandattiden för personliga suppleanter följer ordinarie ledamots. 

Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan, 

som adjungerad ledamot, kalla enskild person även icke medlem. Sådan 

ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot 

kan även utses till särskild befattning inom styrelsen. 

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva 

antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid 

lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Tidpunkt för nästa styrelsesammanträde beslutas på sammanträde eller så 

kallar ordföranden till styrelsesammanträde när anledning till sammanträde 

föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig att kalla till sammanträde när 

minst två ledamöter begär det.  

Kallelsen skall ske via e-post och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. 

Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas. 

Styrelsesammanträden skall protokollföras. Det skall undertecknas av 



 
 

randen är dessutom skyldig kalla till sammanträde om 

minst 2 ledamöter så påfordra. Kallelse skall ske skrift-

ligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samt-

liga ordinarie ledamöter skall kallas. 

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som jus-

teras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en 

i sammanträdet deltagande ledamot.  

protokollföraren skall under-

teckna protokollet. 

Typstadgarna anger inte att 

justeringspersonen skall ha 

deltagit i mötet. 

protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet 

utsedd justeringsperson som deltagit i mötet.  

 

§ 18 Styrelsens åligganden  

Styrelsen åligger bl.a. att: 

Verka för föreningens syften och ansvara för den lö-

pande verksamheten 

1. Verkställa beslut fattade av allmänna möten 

2. Handha och ansvara för föreningens medel 

3. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att 

upprätta verksamhets- och förvaltningsberättel-

ser och senast tre veckor före årsmötet under-

ställa dessa revisorernas granskning 

4. Bestämma dag och plats för allmänna möten 

5. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid 

allmänna möten 

6. Där icke särskilda ombud är utsedda, företräda 

föreningen inför myndigheter och andra organi-

sationer m.fl. 

7. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad. 

 

 

 

 

Ny text helt enligt förra årets 

typstadgar. 

 

§ 19 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen skall – inom ramen för Sveriges Riksidrottsförbunds och Svenska 

Ridsportförbundets stadgar – svara för föreningens verksamhet och 

tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen att tillse att föreningen: 

 följer gällande författningar och andra bindande regler 

 följer ridsportens värdegrund 

 i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer 

som ska arbeta med barn begär att den som anställs eller erhåller 

uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som perso-

nen erbjuds eller tilldelas innebär direkt eller regelbunden kontakt 

med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belast-

ningsregister 

 uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav på god hästhållning och 

säkerhet för människor och hästar 

Vidare åligger det styrelsen särskilt att: 

 Verka för föreningens ändamål 

 Verkställa beslut fattade av allmänna möten 

 Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 

 Handha och ansvara för föreningens medel 

 Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksam-

hets- och förvaltnings-berättelser och senast tre veckor före års-

mötet överlämna dessa till revisorerna för granskning 

 Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ären-

den som skall behandlas vid allmänna möten  



 
 

 Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer med 

flera om inte särskilda ombud är utsedda för detta  

 Övervaka att föreningens stadgar följs  

 

§ 19  Firmateckning  

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice 

ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller 

eljest på sätt styrelsen bestämmer. 

 

 

Ändrad enligt typstadgarna. 

 

§ 20 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden 

eller vice ordföranden tillsammans med annan styrelseledamot eller på 

annat sätt som styrelsen beslutar. 

 

§ 20  Ekonomiskt ansvar  

För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens 

tillgångar.  

 

 

Paragrafen saknas i typstadgarna 

och utgår. 

 

 

§ 21 Revision  

För granskning av föreningens räkenskaper till styrel-

sens förvaltning skall utses två revisorer och två supple-

anter för dessa. Revisorer och revisorssuppleanter utses 

av årsmötet 

Sotenäs kommun äger också rätt att utse en revisor och 

suppleant för att granska föreningens förvaltning och 

räkenskaper. 

 

 

 

 

Vi behåller texten att kommunen 

har rätt att utse revisor och sup-

pleant. 

§ 21 Revision 

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall 

utses två revisorer och en suppleant för dessa.  

Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet. 

Sotenäs kommun äger också rätt att utse en revisor och suppleant för att 

granska föreningens förvaltning och räkenskaper. 

 

 

§ 22  Särskilda bestämmelser  

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen 

de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår 

av RF:s, distriktets och Ridsportförbundets stadgar eller 

som RF, distriktet eller Ridsportförbundet från tid till 

annan beslutar. 

 

 

Helt enligt typstadgarna. 

 

§ 22 Särskilda bestämmelser 

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, 

skyldigheter och rättigheter som framgår av distriktets, Svenska Ridsport-

förbundets och Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar eller som distriktet, 

Svenska Ridsportförbundet eller Sveriges Riksidrottsförbund från tid till 

annan beslutar. 

 

 

§ 23  Ungdomssektion 

 

 

 

 

 

§ 23 Sektioner 



 
 

Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sek-

tionen skall vara organ för frågor som speciellt berör 

föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv 

sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med 

Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion. 

Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionssty-

relsen i samråd med föreningsstyrelsen. 

Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i 

sektionsstyrelsen. 

 

§ 24 Övriga sektioner 

Föreningen är organiserad i sektioner som fastställs av 

årsmötet. 

 

Typstadgarna har slagit ihop pa-

ragraferna Ungdomssekton och 

övriga sektioner till paragrafen 

Sektioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typstadgarna anger inget antal. 

En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens 

styrelse. 

Ungdomssektion 

Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara 

organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sek-

tionen väljer själv sin styrelse och arbetar i enlighet med Svenska 

Ridsportförbundets instruktion för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och 

arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen. 

Föreningsstyrelsen kan ha en representant och en suppleant i sektionssty-

relsen. 

Övriga sektioner 

Beslut att bilda eller lägga ner sektion fattas av årsmöte eller extra allmänt 

möte. 

Varje sektion skall ledas av en sektionsstyrelse, bestående av en ordförande 

och lämpligt antal övriga ledamöter. Sektionens styrelse väljs för ett år av 

röstberättigade medlemmar vid möte med de föreningsmedlemmar som 

bedriver den verksamhet som sektionen ansvarar för. 

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion, fastställa en sektionssty-

relses befogenheter och skyldigheter.  

 

 


