Stadgar för lokala Appaloosa klubbar
anslutna till

ApHC-se.

1§ Uppgift, ändamål
ApHC-se har till sitt ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intresse, uppfödning av, samt
sprida kunskap och information om den amerikanska Appaloosahästen. Som ett led i denna målsättning
öppnar ApHC-se för lokala Appaloosa klubbar med start 2015.
Den lokala klubben skall verka för god hästhållning. ApHC's regelverk och sanktionssystem vilket avser
olämpligt uppträdande mot häst, skall gälla vid all form av ridning och hästhållning och baseras på
ApHC's och Svenska Statens regler och förordningar.
Den lokala klubben skall betala ApHC-se 1000 kronor per år för att täcka administrativa kostnader.
Medlemsavgift erlagd av klubbens medlemmar betalas till ApHC-se enligt gällande avgift och
månadsvis regleras detta av ApHC-se's kassör som överför 50% av medlemsavgifterna till den lokala
klubben.
2§ Säte, Verksamhetsområde
Den lokala klubben som har sitt säte i den ort klubbens ordförande är mantalsskriven. Klubbens
verksamhetsområde beskrivs i ansökan till ApHC-se.
3§ Stadgar
Förslag till ändring av dessa klubbstadgar skall föreläggas styrelsen för ApHC-se för behandling.
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med minst 2/3 majoritet vid två, på varann följande,
Medlemsmöten , varav åtminstone ett möte skall vara ordinarie Föreningsstämma.
Dessa 2 möten skall hållas med minst 6 månaders mellanrum.
4§ Beslutande organ
Den lokala klubbens beslutande organ är dess årliga föreningsstämma (som skall hållas senast den första
veckan i februari), extra föreningsstämma och klubbstyrelse.
Årsmötet är den lokala klubbens högsta beslutande organ.
Den lokala klubbens Styrelse får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom den
lokala klubbens arbetsområde.
5§ Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

6§ Firmateckning
Klubbens firma tecknas av de styrelseledamöter som styrelsen bestämmer, varav två i förening.
Kassör må erhålla teckningsrätt för bank- och postgiro ensam.
7§ Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem eller föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan
tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, avgöras enligt lag om
skiljemän.
8§ Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls varje år senast den första veckan i februari, på dag och plats som
klubbstyrelsen bestämmer.
Kallelse till Föreningsstämma utfärdas av klubbstyrelsen och skall senast fyra (4) veckor före stämman
skriftligen tillställas samtliga medlemmar samt klubbnes revisorer. Detta kan ske via post, e-post
och/eller publicering på klubbens hemsida.
Förslag till föredragningslista för stämman, verksamhets- och förvaltningsberättelse samt
Föreningsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till Föreningsstämman skall senast
två (2) veckor före Föreningsstämman sändas till röstberättigade medlemmar, alternativt publiceras på
föreningens hemsida.
Efter årsmötet skall Årsmötesprotokoll, balansrapport, verksamhetsberättelse och information om
ändringar i styrelsen sändas till ApHC-se inom 1 vecka.
9§ Förslag till ärenden att behandla på klubbens föreningsstämma
Förslag till ärenden att behandla vid föreningsstämman, skall vara klubbstyrelsen tillhanda senast tre (3)
veckor före stämman. Rätt att inge förslag tillkommer styrelsen och föreningens medlemmar. Alla
förslag skall presenteras på årsstämman.
10§ Sammansättning och beslutsmässighet
Föreningsstämman består av klubbens medlemmar. Varje medlem har en röst.
För att medlem ska äga rösträtt vid årsmötet ska årsavgiften vara erlagd senast två veckor före årsmötet.
Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar, som efter kallelse i vederbörlig ordning,
deltar i Föreningsstämmans beslut. Röstberättigad medlem måste ha fyllt 16 år.
Röstning får inte ske genom fullmakt. Röstning får ske via post och måste då vara styrelsen tillhanda
senast 2 dagar före årsmötet. Poströster bör skickas Rek då det ger möjlighet att spåra brevet samt datum
då brevet levererades. Dessa poströster får inte öppnas före årsmötet och måste öppnas i medlemmarnas
åsyn under mötets gång.
Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som, efter vederbörlig kallelse, infunnit
sig.

11§ Ärenden vid Föreningsstämma
Vid Föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop samt fastställande av röstlängd för stämman på grundval av den utav styrelsen upprättade
röstlängden.
2. Fastställande av föredragningslista för stämman.
3. Beslut om stämmans behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för stämman.
5. Val av sekreterare för stämman.
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll samt två
personer att fungera som rösträknare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
a/ Klubbstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
b/ Klubbstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår.
c/ Revisorernas berättelse för samma tid.
d/ beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för Föreningsstyrelsens förvaltning.
9. Behandling av motioner.
10. Fastställande av medlemmarnas årsavgift. 50% av medlemsavgiften går till ApHC-se
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av ordförande för en tid av två år.
13. Val av kassör för en tid av två år. Ordförande samt kassör väljs på mandattider som skall överlappa
varandra om möjligt.
14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för en tid av 2 år. Halva antalet väljs varje år för
överlappning om möjligt.
15. Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom klubben för en mandattid av ett år.
16. Val av Valberedning för en tid av 3 år.
12§ Valbarhet
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person, som är medlem i klubben.
Ledamot i styrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.
Anställda hos klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller valberedningen.
13§ Extra Föreningsstämma
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra Föreningsstämma.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra Föreningsstämma när en revisor eller minst 1/3 av medlemmarna
inom klubben begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra Föreningsstämma skall den inom fjorton (14) dagar kalla till
sådant möte att hållas inom två (2) månader från kallelsen. Förslag till föredragningslista för extra
Föreningsstämma skall tillställas föreningens medlemmar senast sju (7) dagar före stämman.
Revisor kan kalla till extra Föreningsstämma.
Vid extra Föreningsstämma får endast behandlas de ärenden för vilka det är kallat.

14§ Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Vid
omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller
relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta
antalet röster är vald (valda).
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika
röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
15§ Ikraftträdande
Beslut fattade av Föreningsstämman gäller från stämmans avslutande om inte annat bestäms.
16§ Valberedningens sammansättning m. m.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av Föreningsstämman.
Mandattiden är tre år och skall fördelas så att en ledamot nyväljs varje år.
17§ Valberedningens åligganden
Valberedningen skall senast åtta (8) veckor före Föreningsstämma tillfråga dem vilkas mandattid går ut
vid Föreningsstämman, om de är villiga att kandidera för en ny period.
Senast sex (6) veckor före Föreningsstämman skall Valberedningen meddela röstberättigade medlemmar
vilka som står i tur att avgå och namnen på den som har avböjt återval.
Senast en (1) vecka före Föreningsstämma skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade
medlemmar sitt förslag beträffande varje val enligt 11§, 12-17 punkterna, samt meddela namnen på de
som nominerats och till vilka poster de har nominerats. Dessa förslag kan också publiceras på
föreningens hemsida, i stället för utskick. De nominerade ställs mot valberedningens förslag där
årsmötet röstar så att medlemmarnas röster avgör valet.
När valberedningen lagt sitt förslag öppnas ett forum på hemsidan (om mer än en kandidat) där varje
kandidat som är nominerad för ordförande posten får möjlighet att presentera sig och sin vision för
klubben samt svara på frågor från medlemmarna.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter Föreningsstämman skall protokollet överlämnas
till styrelsen.

18§ Förslagsrätt till Valberedningen samt nominering vid Föreningsstämma.
Röstberättigad medlem får senast två (2) veckor före Föreningsstämman till valberedningen meddela sitt
förslag beträffande val som skall förekomma enligt 11§, 12-17 punkterna. Dessa förslag ställs sedan mot
valberedningens förslag på årmötet.
Kandidater som inte nominerats i rätt tid är inte valbara. Nominering vid Föreningsstämma kan endast
ske om föreslagna till visst uppdrag understiger det antal som skall väljas.
19§ Revisor, revision
Klubbensw revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisor senast fyra (4) veckor före ordinarie
Föreningsstämma och skall, efter verkställd revision, med revisorns berättelse vara Föreningsstyrelsen
tillhanda senast sju (7) dagar före Föreningsstämman. Revisorn äger rätt att delta i styrelsens
sammanträden och har därvid yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.
Revisorern skall erhålla kallelse, föredragningslista och protokoll avseende Föreningsstyrelsens
sammanträden.
Revisor och revisorssuppleant väljes för en mandattid på ett (1) år.
20§ Föreningsstyrelsens sammansättning
Föreningsstyrelsen skall bestå av ordförande, kassör jämte tre (3) till fem (5) övriga ledamöter för en
mandattid på två (2) år och en (1) till två (2) suppleanter för en mandattid av två (2) år, valda av
Föreningsstämman.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
Föreningsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.
Även om styrelseledamots mandattid ej gått till ända kan denne genom beslut i Förenings-styrelsen,
vilket skall godkännas av årsmötet eller extra årsmöte, kunna skiljas från uppdraget om han uppenbart
åsidosatt sina åligganden eller eljest förverkat det förtroendeuppdraget förutsätter. Ett sådant
styrelsebeslut fordrar 2/3 dels majoritet.
21§ Klubbstyrelsens åligganden
Styrelsen är Föreningens beslutande organ när Föreningsstämman inte är samlad.
Föreningsstyrelsen åligger bl. a. att:
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar, ApHC's stadgar och Föreningsstämmans beslut.
2. främja uppfödning av, samt sprida kunskap och information om den amerikanska Appaloosahästen.
3. Samverka med hästavelsorganisationer, myndigheter och andra offentliga organ.
4. Tillvarata och utveckla det inom landet befintliga avelsmaterialet.
5. Ta del av internationell forskning och utveckling inom hästavel, och vara medlemmarna behjälplig
med råd och upplysningar.
6. Driva en Appaloosa och Allbreedsverksamhet.

7. att följa Appaloosa Horse Club´s aktuella regelbok vid allt arbete med Appaloosahästen, förutsatt att
konflikt med svensk lag och svenska djurskyddsföreskrifter ej uppstår.
8. handha och ansvara för klubbens medel samt redovisningen därav.
9. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med budget ävensom i övrigt
utarbeta och bereda förslag, planer m.m., och att tillse att av Föreningsstämman fattade beslut verkställs.
10. Föra protokoll och sörja för Föreningens bokföring samt sköta löpande ärenden i övrigt.
22§ Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats och
då minst halva styrelsen är närvarande. För alla beslut krävs minst hälften av styrelsens samlade
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom
fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig
omröstning/e-post eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter
följande styrelsesammanträdet. Protokoll skall föras vid telefonmöte.
23§ Överlåtelse av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i vissa sammanhang och ärenden till arbetsutskott eller annat organ,
som utses inom styrelsen och som har tillsatts för särskild uppgift.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta
styrelsen härom.
Beslut fattade av delegerad skall kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt.
Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.
24§ Hedersledamot/hedersordförande
Styrelseledamot/Styrelseordförande, som synnerligen förtjänstfullt har verkat för klubbens bästa, kan
efter förslag från styrelsen genom beslut vid årsmöte, utnämnas till hedersledamot/hedersordförande i
föreningen.
25§ Medlemskap
Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan.
Ansökan behöver inte bifallas, om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens
intressen.
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade
avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, grovt förtalat, brutit mot föreningens
stadgar eller annars uppenbarligen skadat föreningens, dess medlemmars, eller Appaloosahästens
intressen. Eventuell uteslutning skall meddelas ApHC-se.
Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning skall fattas av styrelsen, och får av den berörde
överklagas till Föreningsstämman.
Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna inom sporten,
och på samma villkor, som gäller för övriga medlemmar.

Medlemskap innebär också att medlem ska följa Appaloosa Horse Club´s aktuella regelbok, dock med
hänsyn till §21 punkt 7. Medlemskapet gäller per kalenderår med undantag för inbetalad medlemsavgift
under november och december månad som då automatiskt även gäller kommande år.
26§ Medlems åligganden
Medlem åligger bl. a. att:
1. betala, av Föreningsstämman beslutad, medlemsavgift.
2. följa dessa stadgar och av Föreningsstämman och styrelsen fattade beslut.
3. att följa Appaloosa Horse Club´s aktuella regelbok förutsatt att konflikt med svensk lag och svenska
djurskyddsföreskrifter ej uppstår.
27§ Hedersmedlem
Enskild person, som synnerligen förtjänstfullt har verkat för klubbens bästa, kan efter förslag från
medlem eller styrelse genom beslut vid årsmöte, utnämnas till hedersmedlem i föreningen.
28§ Medlemsavgift
Årsavgiften fastställes på föreningens ordinarie årsmöte eller i den ordning årsmötet beslutar.
29§ Upplösning av föreningen
För beslut om klubbens upplösning fordras 2/3 dels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten (varav ett skall vara Föreningsstämma) med minst sex (6) månaders mellanrum.
Upplöses föreningen skall dess behållna tillgångar i första hand täcka skulder och kostnader och
resterande överförs till ApHC-se.
Stadgarna antagna på ApHC-se Föreningsstämma den 2015-00-00
Mötesordförande

