
Stadgar för Skara Hästland  

§ 1 FÖRENINGENS NAMN 

Föreningens namn är Skara Hästland. 

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 

Skara Hästland är en ideell förening vars ändamål är att främja medlemmarnas intressen 

genom att utgöra en paraplyorganisation som samlar hästsport och hästföretag i Skara 

kommun och Skaraborg med omnejd, med fokus på samverkan kring utvecklingsprojekt, 

evenemang och tävling. 

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE 

Föreningens styrelse har sitt säte i Skara. 

§ 4 MEDLEMSKAP 

Till medlem i föreningen kan antas 

− Näringsidkare  

− Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara, Falköping, Tidaholm, 

Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda, Mariestad och Gullspång. 

− Organisationer inom hästsporten och jordbruksnäringen. 

 Privatpersoner kan bli stödmedlemmar utan rösträtt. 

Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av 

föreningens ändamål. 

Ansökan om medlemskap prövas av föreningen. 

§ 5 MEDLEMSAVGIFT 

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift vars storlek beslutas av 

föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tidpunkt som styrelsen 

bestämmer. 

§ 6 UTTRÄDE 

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och 

anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

 

 



§ 7 UTESLUTNING 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att 

betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller 

uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som 

föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän 

medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 

dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde 

inom 7 dagar efter beslutet. 

§ 8 STYRELSEN 

Styrelsen består av ordförande samt lägst fyra och högst sex övriga ledamöter med 

personliga suppleanter. Styrelsens sammansättning utgörs av minst en representant från 

vardera Skara kommun, Skaraortens Ryttarförening samt Västergötlands Travsällskap. 

Dessa tre representanter och suppleanter utses av respektive organisation. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga ledamöter 

föreningen anser sig behöva. 

Mandattiden gäller två år från årsmöte till och med årsmöte. Mandattiden för ordförande 

är ett år. Mandattiden för suppleanter är ett år. 

  § 9 STYRELSENS UPPGIFTER 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. 

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska 

angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det 

senaste räkenskapsåret. 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre 

styrelseledamöter begär detta. 

§ 10 FIRMATECKNING 

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem som styrelsen utser till 

särskilda firmatecknare. 

§ 11 RÄKENSKAPSÅR 

Föreningens räkenskapsår är 1 januari-31 december. 

 



§ 12 ÅRSREDOVISNING 

Styrelsen ska lämna årsredovisning till revisorerna senast en månad före ordinarie 

föreningsstämma. 

§ 13 REVISORER 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. 

§ 14 ÅRSMÖTE 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 

mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte sker senast fyra veckor 

i förväg genom utskick samt genom information på Skara Hästlands hemsida. 

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen 

vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 

Följande ärenden skall handläggas: 

1. Val av ordförande och anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret. 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 
8. Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
10. Fastställande av medlemsavgifter 
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år 
12. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter 
13. Val eller anmälan av övriga styrelseledamöter samt deras suppleanter 
14. Val av revisorer samt revisorssuppleanter. 
15. Fastställande av valberedning 
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
17. Presentation av verksamhetsplan och budget 

 

§ 15 EXTRA ÅRSMÖTE 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 

av föreningens medlemmar kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran 

ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. Kallelse till 

extra årsmöte sker senast två veckor i förväg genom utskick samt genom information på 

Skara Hästlands hemsida. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse 

behandlas. 



§ 16 RÖSTRÄTT 

Vid årsmöte har varje medlem en röst.  Fullmakter tillåts ej. 

§ 17 BESLUT, OMRÖSTNING OCH BESLUTSMÄSSIGHET 

Beslut vid årsmöte och extra årsmöte fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, 

efter omröstning (votering). 

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär 

detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika 

röstetal gäller den mening som ordförande biträder, vid val sker dock avgörandet genom 

lottning. 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken 

denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. 

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet. 

§ 18 VALBEREDNINGEN 

Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och två ledamöter. Skara 

Hästlands grundare utser de tre ledamöterna. Årsmötet fastställer valen och utser 

sammankallande. Ledamöterna utses för perioden t o m nästa årsmöte. Valberedningen tar 

emot namn på representanter från de tre organisationer som nämns i §8, och bereder sedan 

övriga val. 

§ 19 REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGARNA 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av 

antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av 

styrelsen. 

§ 20 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten varav minst 

ett är ordinarie årsmöte. Minst hälften av medlemsorganisationerna ska närvara och 

beslutet ska fattas med minst 2/3 majoritet.  

Beslutet ska ha stöd av de tre grundarorganisationerna. Om föreningen upplöses ska 

föreningens tillgångar fördelas till ungdomsverksamheten hos Västergötlands Travsällskap 

och Skaraortens Ryttarförening. 

 

Stadgarna antogs vid föreningens bildande den 2 juni 2013 

Stadgarna uppdaterades på årsmöte i Skara Hästland 26 mars 2018 


