STADGAR FÖR KLUBBARPS HUNDKLUBB
Antagna 2017-04-04
Inledning: Klubbarps Hundklubb är en ideell, fristående och opolitisk förening.
§ 1. Ändamål.
Verka för god hundhållning. Bidra till gott förhållande till icke hundägare.
§ 2. Säte.
Föreningen har sitt säte i Mjölby kommun. Organisationsnummer 823000–9980.
§ 3. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§ 4. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och en ledamot, två i förening.
§ 5. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 6. Stadgetolkning
Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa
stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i dessa stadgar lämnas frågan över att
avgöras av allmänt eller extra årsmöte.
§ 7. Skiljeklausul
Tvist mellan medlem och styrelsen kan hänskjutas till medlemsmöte. Talan i tvist mellan
medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan
särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla
rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för
kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas
lika mellan parterna.
§ 8. Stadgeändring
Förslag till stadgeändring kan lämnas av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring
krävs beslut av ett enhälligt ordinarie eller extra årsmöte eller med minst 2/3-dels majoritet vid
två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Dessa två
årsmöten måste hållas med minst en månads mellanrum.
§ 9. Ansvar
Föreningen ansvarar inte för medlemmarnas hundar och deras liv. Medlem ska på egen
bekostnad teckna försäkringar samt ansvarsförsäkring
§ 10. Upplösning av Klubbarps Hundklubb
För upplösning av Föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav det ena
ska vara ordinarie årsmöte. Dessa möten ska hållas med minst en månads mellanrum. Vidare
krävs att minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar är eniga om beslutet.

Vid upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar tillfalla lämplig organisation med
hundutbildning på sitt program.
Föreningens medlemmar
§ 11. Medlemskap.
Person som anmäler sig till inträde och betalar medlemsavgift antas som medlem. Personen kan
av styrelsen nekas medlemskap i föreningen. Medlemskap erfordras för att deltaga på kurser
eller andra aktiviteter som klubben anordnar. Styrelsen kan besluta att även icke medlemmar
kan inbjudas till vissa aktiviteter.
§ 12. Medlemsformer
Former för medlemskap är huvudmedlem, familjemedlem och ungdomsmedlem.
Familjemedlem har samma adress som huvudmedlem. Ungdomsmedlem 10–18 år. Barn, till
medlem, under 10 år automatisk medlem.
§ 13. Hedersmedlem
Medlem som på ett förtjänstfullt sätt verkat för Föreningen ändamål, kan på förslag av styrelsen
väljas till hedersmedlem på årsmötet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
§ 14. Utträde och uteslutning.
Medlem, som trots påminnelse inte betalat medlemsavgiften, anses ha begärt utträde ur
Föreningen.
Medlem, som av annan anledning vill lämna föreningen, ska skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Beslut om återinträde beviljas av styrelsen.
Beslut om uteslutning eller avslag av medlemskap fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen fått möjlighet att yttra sig. Beslut om
avslag eller uteslutning ska skickas skriftligen till den berörde inom 5 dagar. Den berörde har nu
möjlighet att be om omprövning av beslut inom 7 dagar efter att beslutet mottagets. Beslutet
träder inte i kraft förrän klagotiden gått ut.
§ 15 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem;
• Har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas i föreningen.
• Har rätt till information om föreningens verksamhet.
• Skall följa föreningens stadgar.
• Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
• Skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.
§ 16. Medlemsmöte
Medlemsmöten hålls två gånger per verksamhetsår. Kallelse utfärdas av styrelsen och skickas till
medlemmarna med e-post eller med brev till medlemmar som inte har e-post 14 dagar innan
mötet.
Medlemsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig
och har skrivit in sitt namn i röstlängden.
§ 17. Medlemsavgifter.
Årsmötet beslutar om medlemsavgifter som ska utgå för medlemskap. Förnyelse av
medlemsavgift skall betalas senast 31 januari.

Om inträde i Föreningen skett efter den 1 november ska avgiften även gälla för närmast följande
år, gäller nytt medlemskap.
§ 18. Rösträtt
Rösträtt vid årsmöte, extra årsmöte och medlemsmöte har medlemmar som fyllt 18 år.
Röstning genom ombud (fullmakt) får inte förekomma.
För rösträtt på årsstämma och extra årsstämma måste medlemsavgiften betalats in minst 1
månad före mötet.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem så begär sker personval med slutna sedlar.
Vid omröstning som inte avser personval har mötesordförande utslagsröst vid lika röstetal.
§ 19. Motion till ordinarie årsmöte
Motion från enskild medlem ska vara skriftlig och vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.
§ 20. Ordinarie årsmötet
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 28 februari årligen.
Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen och skickas ut via e-post eller brev senast 14
dagar innan årsmötet. Meddelande om årsmötet läggs också ut på föreningens hemsida.
Senast sju dagar före ordinarie årsmöte ska minst ett exemplar av följande handlingar finnas
tillgängliga på tid och plats som styrelsen fastställer.
- Verksamhetsberättelse.
- Årsbokslut med balans- och resultaträkningar.
- Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
- Inkomna motioner.
- Valberedningens förslag
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig och har
skrivit in sitt namn i röstlängden.
Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras;
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Val av 2 justerare, tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av dagordningen
7. Fråga om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Genomgång av verksamhetsberättelser
9. Genomgång av balans- och resultaträkningar
10. Revisorns berättelse
11. Fastställande av balans- och resultaträkningar
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden och principer för andra ersättningar
14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för innevarande år
15. Styrelsens förslag till budget för innevarande år
16. Fastställande av medlemsavgift
17. Inkomna motioner
18. Fastställande av antal styrelseledamöter
19. Val av ordförande för 1 år
20. Val av övriga styrelseledamöter för 2 år (Halva antalet väljs varje år)
21. Val av suppleanter för 2 år.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Val av 2 revisor för 1 år
Val av 1 revisorssuppleant för 1 år
Val valberedningen 3 ledamöter för 2 år (Halva antalet väljs varje år)
Därav val av valberedningens sammankallande
Beslut om omedelbar justering av punkterna 19–23
Övriga ärenden, som anmälts enligt punkt 6, som årsmötet beslutat ta upp
Mötet avslutas

§ 21. Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då styrelsen, revisor eller minst 10 % av medlemmar över 18 år begär det.
Begäran ska ange vilket ärende som ska behandlas.
Styrelsen ska anordna extra årsmöte senast en månad efter att begäran inkommit skriftligen till
styrelsen.
Extra årsmöte, som hålls med anledning av förslag om stadgeändring, ska anordnas senast två
månader efter det att begäran inkommit.
Kallelse till extra årsmöte ska utfärdas minst 14 dagar i förväg via e-post eller brev samt på
hemsidan. I kallelsen ska framgå vilket eller vilka ärenden som föranlett mötet.
Styrelsen
§ 22. Styrelsen
Styrelsen är föreningens beslutande organ, när ordinarie årsmöte, extra årsmöte eller
medlemsmöte inte är samlat.
Styrelsen ska bestå av ordförande samt sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Mandattiden för ordförande är ett år. Övriga ledamöter väljs på två år på så sätt att halva
antalet väljs varje år. Valbar till styrelsen är medlem över 18 år. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan vid behov adjungera en expert i ett speciellt
ärende, som har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Styrelsen är beslutsmässig när
samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet är närvarande. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst.
Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordförande till minst 6 styrelsemöten årligen. Ordförande
är även skyldig att kalla till sammanträde när så begärs och i samråd med övriga styrelsen.
§ 23. Styrelsens åligganden
Styrelse ska inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet och tillvarata
medlemmarnas intressen.
Styrelsen ska;
- Verka för föreningens ändamål,
- Verkställa beslut fattade av ordinarie och extra årsmöte,- Planera, leda och fördela arbetet i
föreningen,
- Ansvara för föreningens ekonomi
- Upprätta verksamhetsberättelse och senast fyra veckor före årsmötet överlämna dessa för
granskning av revisorerna
- Bestämma dag och plats för ordinarie årsmöte och medlemsmöte
- Förbereda ärenden som ska behandlas vid ordinarie årsmöte och medlemsmöte.
- Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer med flera.
§ 24. Valberedningen
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande. Mandatperioden är två
år.

Sammankallande och en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte. Valbar till
valberedningen är medlemmar över 18 år.
§ 25. Revision
Styrelsen för Föreningen ska överlämna räkenskaper, verksamhetsberättelse, balans- och
resultaträkningar till revisor senast 14 dagar före ordinarie årsmöte. Revisor ska avge
revisionsberättelse med till eller avstyrka av ansvarsfrihet. Revisor har rätt att när som helst
under verksamhetsåret ta del av alla handlingar som rör styrelsens verksamhet och ekonomisk
förvaltning. Två revisorer väljs med mandatperiod av ett år och en revisorssuppleant väljs med
mandatperiod av ett år på ordinarie årsmöte.

