Stadgar för Upplands Ardennerklubb
Antagna den 10 april 1986
§1
Firmanamn Upplands Ardennerklubb.
§2
Klubben som är ideell, har till ändamål att främja ardenneraveln i Uppland och Västmanland. För
vinnande av detta mål vill klubben i mån av sina möjligheter:
* Vara en sammanslutning av alla för ardenneravel intresserade personer som är bosatta i Uppland och
Västmanland.
* Stödja hingsthållning och uppfödning av avelsdjur.
§3
Medlemskap i klubben kan erhållas av personer bosatta i Uppland och Västmanland som är beredda att
verka för klubben och dess syften. Medlemskap erhålles efter anmälan till styrelsen. Medlem har att
erlägga den medlemsavgift som årsstämman beslutar.
§4
Medlemsavgiftens storlek fastsälls av ordinarie årsstämma för nästkommande verksamhetsår.
§5
Medlem äger rätt att efter anmälan till styrelsen utträda ur klubben. Medlem som bryter mot stadgar
eller på annat sätt skadar klubben eller motarbetar dess intressen kan uteslutas av styrelsen. Utesluten
medlem äger rätt att föra frågan om uteslutning till ordinarie årsstämma för avgörande.
§6
Klubbens räkenskaper sammanfaller med kalenderår.
§7
Klubben har sitt säte i Uppsala.
§8
Klubbens anggelägenheter handhas av en styrelse bestående av 5 ordinarie ledamöter och 2
suppleanter. Suppleanter och ledamöter väljs av klubbens ordinarie årsstämma för en tid på 2 år så att
halva antalet är i tur att avgåvartannat år. Klubbens ordförande väljs för en tid av 1 år bland
styrelseledamöterna vid årsstämman. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare samt
kassör. Styrelsen är beslutsför då minst 3 ledamöter är närvarande. Styrelsensammanträder när
ordförande finner anledninghär till eller när 3 ledamöter gör framställning om sammanträde till
ordförande. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av ordförande.

§9
Styrelsen åligger:
Att på allt sätt främja ardenneraveln, verka för god hästvård samt hästens praktiska användning.
Att handha klubbens ekonomi.
Att förbereda ärenden som skall handläggas av klubben.
Att verkställa av klubben fastställda beslut.
Att överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna minst en månad före ordinarie årsstämma.
Redovisningshandlingarna skall omfatta förvaltningsberättlese samt resultatsräkning jämte
balansrapport.
§10
Klubbens firma teckans av den styrelsen utser.
§11
För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper skall årligen väljas 2 revisorer
jämte 2 suppleanter för tiden intill dess val skett räkenskapsåret efter valet.
§12
Klubben håller årligen, senast under april månad, ordinarie årsstämma. Tid och plats för stämman
jämte frågor som skall behandlas meddelas medlemmarna genom personlig kallelse senast 2 veckor
före årsstämman.
Följande ärenden skall förekomma:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.
5. Fastsällande av röstlängd.
6. Val av 2 personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av medlemsavgift.

12. Av styrelsen hänskjutna ärenden.
13. Behandling av inkomna motioner.
14. Val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av ordförande bland styrelsemedlemmarna för ett år.
16. Val av 2 revisorer jämte suppleanter.
17. övriga ärenden som stämman beslutar att behandla.
18. Stämmoförhandlingarnas avslutande.
§13
Vid årsstämman äger varje närvarande medlem en röst, vilket gives öppet såvida int enågon medlem
begär sluten omröstning. Röstning med fullmakt är ej tillåten.
§14
För förändringar av dessa stadgar krävs ändringsbeslut vid 2 på varandra följande årsstämmor, varav
minst ett ordinarie. Vid omröstning fodras att minst två tredjedelar av de röstande tillstyrker
ändringsförslaget. Om enhälligt beslut nås kan dock stadgeändring ske efter omröstning på enbart en
ordinarie årsstämma.

