Stadgar för föreningen Ridterapi För Alla

§1 Namn
Föreningen är en ideell förening vars namn är Ridterapi För Alla.
§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Järna.
§ 3 Ändamål
Föreningens ändamål är att verka för utvecklingen av ridterapi i Sverige.
§ 4 Verksamhet
Föreningen ska verka för ändamålet genom att:
•
•
•
•

tillhandahålla anläggningar, hästar och utrustning som behövs för att bedriva ridterapi
bedriva kursverksamhet om ridterapi, sjukgymnastik, hästutbildning och närliggande områden
ge ekonomiskt stöd till forskning om ridterapi
ge ekonomiskt och materiellt stöd till enskilda personer, med eller utan funktionsnedsättningar, för att de ska kunna delta i ridterapi

§5

Medlemskap
Medlem kan var och en bli som stöder föreningens ändamål samt betalar medlemsavgift.

§6

Styrelse
Styrelsens uppgift är att handha föreningens ekonomi och övriga tillgångar och att uppfylla
verksamhetsplanen. Styrelsen består av fem ledamöter samt två suppleanter. Ledamöterna
väljs på två år. Jämna år väljs två ledarmöter, ojämna år väljs tre ledarmöter. Suppleanterna
väljs på ett år. Styrelsebeslut fattas med majoritet. Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst.

§7

Föreningsmöte/Årsmöte
Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls senast i juli månad.
Kallelse till föreningsmöte/årsmöte skall skickas senast två veckor innan mötet äger rum.
Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:
• val av ordförande och sekreterare för mötet
• val av justerare (2st.)
• fastställande av röstlängd
Medlemsavgift skall vara inbetald senast tre veckor innan årsmötet för att rösträtten skall
gälla. Röstning genom fullmakt är möjlig. Endast en fullmakt per närvarande medlem
• frågan om mötet blivit behörigen sammankallat
• fastställande av dagordning
• styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
• frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
• fastställande av verksamhetsplan och budget
• val av styrelseledamöter och suppleanter
• val av revisor
• fastställande av medlemsavgift
• övriga frågor

§8

Extra föreningsmöte ska hållas om fler än tre medlemmar begär det eller på styrelsens
initiativ.

§9

Kalenderåret utgör föreningens verksamhetsår.

§ 10 Uteslutning
Styrelsen kan fatta beslut om att utesluta medlem som enligt styrelsens uppfattning aktivt
motverkar sällskapets ändamål. Uteslutning skall föregås av skriftlig erinran, varefter
medlemmen ges rimlig tid att yttra sig i frågan.
§ 11 Stadgeändring
Föreningens stadgar kan ändras genom beslut vid två på varandra efterföljande
föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte, och med minst en månad emellan.
§ 12 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning ska ske på samma sätt som vid stadgeändring. Frågan om
disposition av eventuella tillgångar skall tas upp i kallelsen till mötet.

