Stadgar för
Föreningen Stävie Ridhus, ideell förening
(med ändringar till och med 2018-04-22)

§1
Föreningens firma är Föreningen Stävie Ridhus, ideell förening.

§2
Föreningen har till ändamål att driva en ridanläggning. Föreningsmedlemmarna skall
gemensamt driva och förvalta anläggningen så att den underlättar utvecklingen av
medlemmarnas ridning och deras hästar.
Verksamheten har sin tyngdpunkt i försäljning av nyttjanderättsandel och ridhuskort.
Härutöver skall anläggningen hyras ut för olika evenemang, såsom träning och
tävling.
§3
Föreningen har sitt säte i Lund.

§4
Till medlem skall den antas som kan antas följa föreningens stadgar och beslut samt
bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde skall prövas
av styrelsen.
Medlem är antingen andelsmedlem eller stödmedlem.
Medlemskap medför rösträtt på stämma. Röstetalet utgår per andel. Stävie
Ryttarförenings andelar har dubbel röststyrka.

§5
Medlemskapet innebär att medlemmen och dennes familj får utnyttja anläggningen
enligt stämmans och styrelsens anvisningar.

Stödmedlem har dock ingen rätt att nyttja anläggningen men kan lösa ett
nyttjandetillägg till det pris styrelsens anger. Härigenom får stödmedlemmen rätt att
utnyttja anläggningen enligt stämmans och styrelsens anvisningar.

§6
Medlemmarna är skyldiga att följa föreningens stadgar och beslut.
Medlemmarna är vidare skyldiga att i den omfattning som föreningsstämman och
styrelsen beslutar

*deltaga vid städning och underhåll av föreningens anläggning
* deltaga vid planering av anläggningen och dess verksamhet
* medverka vid gemensamma arbetsdagar.

§7
Medlemskap löses genom en insats på 15 000 kr. Stödmedlem betalar 10 000 kr.
Medlem äger överlåta sin andel till person som inte ar medlem i föreningen, styrelsen
prövar enligt 4 § om förvärvaren får bli medlem.
Föreningsstämman beslutar hur många andelar som får finnas i föreningen.

§8
Andelsmedlem som nyttjar ridhuset och ridbanorna skall till föreningen erlägga en
årsavgift som av föreningsstämman skall bestämmas till högst 1000 kr per nyttjande
familjemedlem. Årsavgiften skall dock aldrig överstiga 1600 kr per familj. Innan
ridhuset tas i bruk skall andelsmedlem anmäla till Styrelsen sin eller familjemedlems
avsikt att nyttja ridhuset samt betala årsavgift på sätt som styrelsen
bestämmer. Andelsmedlem som nyttjar ridhuset och ridbanorna måste även vara
medlem i Stävie Ryttarförening.

§9
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas. För beslut om
uteslutning fordras två tredjedels majoritet bland de styrelseledamöter som är
närvarande vid sammanträdet. I beslut om uteslutning skall anges skälen härför samt

vad den uteslutna skall iakttaga vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning
skall senast tre vardagar efter dagen för beslutet sändas till den uteslutne i
rekommenderat brev till den adress som medlemmen anmält till föreningen.
Utesluten medlem äger hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom
anmälan därom till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om
uteslutningen har avsänts till medlemmen.
Beslut om uteslutning gäller inte förrän klagotiden utgått eller, om beslutet har
överklagats, när ärendet avgjorts slutligen av föreningsstämma.

§ 10
Frivillig avgång ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår, som
infaller näst efter två år efter det att medlemmen sagt upp sitt medlemskap.
Om ny medlem inte trätt i den avgåendes ställe skall medlemsinsatsen återbetalas till
den avgående medlemmen. Utesluten medlems insats återbetalas senast vid den
tidpunkt som anges i första stycket.

§ 10 a)
För andelsmedlemmar som inträtt i föreningen efter den 16 mars 2005 skall § 10 a)
äga tillämpning istället för § 10.
Frivillig avgång ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår, som
infaller näst efter två år efter det att medlemmen sagt upp sitt medlemskap.
Om ny medlem inte trätt i den avgåendes ställe skall medlemsinsatsen återbetalas till
den avgående medlemmen under förutsättning att det finns fritt eget kapital i
föreningen när insatsen förfaller till betalning, efter avdrag för av Styrelsen avsatta
medel för framtida underhåll av byggnad, markanläggning eller inventarier. Om
insatsen inte kan återbetalas efter den tvååriga uppsägningsfristen skall de uppsagda
medlemmarna sättas upp på en turordningslista för betalning av insatser så snart
medel enligt ovan uppstår.
Andelsmedlem vars medlemskap har upphört efter uppsägning enligt § 10 a) äger rätt
att nyttja ridhuset på samma villkor som gäller för andelsmedlemmar i övrigt fram
tills dess att insatsen har återbetalats.

§ 11
Föreningens beslutande organ är föreningsstämma - årsmöte och extra
föreningsstämma - samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer för
handläggning av särskilda arbetsuppgifter.

§12
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser.

§ 13
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14
För föreningens förbindelser häftar endast föreningens tillgångar.

§15
Styrelsen skall bestå av ordförande jämte minst fyra och högst sju ordinarie
ledamöter jämte högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av
årsmöte för två år från årsmöte till årsmöte. Halva antalet styrelseledamöter och.
suppleanter väljs vid varje årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen kan som
adjungerad ledamot kalla enskild medlem. Suppleant och adjungerad ledamot kan
utses till särskild befattning inom styrelsen.
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder.

§ 16
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden eller av annan ledamot på
ordförandens uppdrag. Kallelse skall utfärdas när anledning till sammanträde
föreligger. Ordföranden är vidare skyldig att kalla till sammanträde om minst tre
ordinarie ledamöter påfordrar det. Kallelse kan ske skriftligen eller muntligen och
kallelsetiden skall vara minst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.
Suppleanterna äger närvara vid alla styrelsesammanträden.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, som justeras av den fungerande
ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

§ 17
Det åligger styrelsen bl.a. att
1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten
2. Verkställa beslut fattade av föreningsstämman
3. Handha och ansvara för föreningens medel
4. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och
förvaltningsberättelser samt tillse att årsredovisningshandlingarna lämnas till
revisorerna senast en månad före årsmötet
5. Bestämma dag och plats för föreningsstämmor
6. Förbereda de ärenden som skall behandlas på föreningsstämmor
7. Företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer, om inte strskilda
ombud är utsedda därtill
8. Övervaka stadgans riktiga efterlevnad.

§ 18
På årsmöte skall årligen väljas två revisorer och en revisorssuppleant för tiden intill
dess årsmöte hållits påföljande räkenskapsår.

§ 19
På årsmöte skall väljas en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en
sammankallade. Valberedning utses för perioden till och med nästa årsmöte.
Valberedningen meddelar vid årsmöte de namnförslag som inkommit för de olika
valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter ske.

§ 20
Årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Förhandsmeddelande om tid och plats
för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmöte utfärdas minst tio dagar i förväg på sätt styrelsen bestämmer.
Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen
tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådant förslag och förslag från
styrelsen skall hållas tillgängligt for medlemmarna från och med sju dagar före
årsmötet.
Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig. Samtliga ärenden
utom sådant som avses § 23 avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som
inte gäller val, gäller vid röstetal den mening som biträds av ordföranden om denne
är röstberättigad. Ar han inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i
händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 21
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Fastställande av d
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Beslut om fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt
balans- och resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om årets resultat
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av budget och medlemsavgift
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleant
15. Val av valberedning och sammankallande

16. örslag från styrelsen
17. Övriga frågor

§ 22
Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen finner det erforderligt, då minst tio
procent av medlemmarna begär det eller då revisorerna så begär. Styrelsen skall
anordna extra föreningsstämma senast en månad efter en sådan begäran har
inkommit Extra föreningsstämma som hålles med anledning av förslag om
stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelse till extra föreningsstämma skall utfärdas minst en vecka i förväg på sätt som
styrelsen bestämmer. Av kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som
föranleder mötet.

Vid extra föreningsstämma skall förekomma punkterna 1-5 i § 19 samt det eller de
ärenden för vilket stämman sammankallats. Andra ärende får inte förekomma.

Extra föreningsstämma är beslutsför om med det antal medlemmar som infunnit sig.
Samtliga ärende utom de som avses i § 23 avgörs genom enkel röstövervikt. Vid
omröstning som inte gäller val, gäller vid lika röstetal den mening som biträds av
ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad skall lotten
avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 23
Beslut om ändring av stadgarna fattas av två på varandra följande föreningsstämmor.
Det skall vara minst en månads mellanrum mellan stämmorna. Vi den senare
föreningsstämman krävs minst två tredjedels majoritet bland de röstande för att
förslaget skall anses vara antaget.

§ 24
Vid föreningens upplösning skall – sedan medlemmarna återfått erlagda insatser –
föreningens behållna tillgångar tillfalla Stävie Ryttarförening.

