STADGAR
för Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF)
Gällande fr o m 1993-01-01, uppdaterade 2013-03-09
1. Ändamål
Föreningen är en sammanslutning av fullblodsuppfödare och
andra som vill gagna svensk fullblodsavel. Den har till ändamål
att främja fullblodsaveln och kapplöpningssportens utveckling i
Sverige.
2. Föreningens organ
Föreningens organ är:
- Föreningsstämma
- Styrelse
- Revisorer
3. Föreningens verksamhets- och räkenskaper
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår
omfattar tiden 1/1-31/12.
4. Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm. Ordinarie årsmöte skall
avhållas inom kommun där SFAF har väsentligt ekonomiskt
intresse i form av anläggning eller verksamhet.
5. Medlemskap
Aktiv fullblodsuppfödare vinner medlemskap genom inbetalning
av fastställd medlemsavgift. Andra som kan redovisa särskilt
intresse för fullblodsaveln kan vinna medlemskap genom hänvändelse till styrelsen och efter dess godkännande.

i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
j) Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
k) Fastställande av årsavgift.
l) Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer.
m) Val av ordförande på 2 år.
n) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
o) Val av revisorer och suppleanter för dessa.
p) Val av ledamöter i valberedningen.
q) Ärenden vilka styrelsen hänskjutit till årsstämman.
r) Behandling av inkomna motioner.
8. Föreningssammanträde
Föreningssammanträde skall avhållas:
a) När styrelsen så bestämmer, dock minst en gång utöver årsstämman per verksamhetsår.
b) När revisorerna så påfordrar, varvid detta skall ske skriftligen
med angivande av skäl. Sådant sammanträde skall ske snarast
med hänsyn till stadgeenlig kallelse.
c) När minst 1/10 av föreningens medlemmar så skriftligen
begär, varvid begäran skall innehålla uppgift om vilket ärende
som sammanträdet skall behandla. Sådant sammanträde skall
äga rum så snart stadgeenlig kallelse medger.
9. Val
Styrelsen väljs av årsstämman. Ledamöternas mandattid är två
år, dock skall vid varje årsstämma tre ledamöter väljas. Suppleanternas mandattid är ett år. Det ankommer på styrelsen att
uppge vilka ledamöter som är i tur att avgå. Omval kan ske av
såväl ledamöter som suppleanter.
En revisor skall utses för granskning av föreningens räkenskaper. Årsstämman utser en revisorer jämte suppleant för denne.

6. Styrelse
Styrelsen handhar föreningens löpande angelägenheter, förvaltar föreningens medel samt bestämmer dag och tid för årsstämma och eventuella extra sammanträden.
Styrelsen består av ordförande och 5 ordinarie ledamöter,
samt 3 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen äger rätt att inom eller utom styrelsen utse sekreterare och kassaförvaltare.
Styrelsen är beslutsför om fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.

10. Revisionsberättelse
Efter verkställd revision skall revisorn till styrelsen, senast tre
veckor efter mottagande av räkenskaperna, återlämna dessa och
övriga handlingar till styrelsen. Samtidigt skall revisorn till styrelsen avlämna sin berättelse, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen
skall till- eller avstyrkas.

7. Föreningsstämma
Föreningsstämma utgör föreningens högsta beslutande organ.
Rösträtt vid stämma tillkommer personligen närvarande medlem. Varje medlem äger endast en röst. Rösträtt tillkommer
endast den som erlagt medlemsavgift för verksamhetsåret.

12. Sekreterarens uppgifter
Sekreteraren sammanställer medlemsförteckning, kallar på styrelsens uppdrag till årsstämma och övriga sammanträden samt
för protokoll vid dessa.
Sekreteraren ansvarar för föreningens handlingar, samt utför
på styrelsens uppdrag de arbetsuppgifter som kan framgå av
särskild arbetsbeskrivning.

Kallelse till årsmötet
Pålysning av årsmöte sker genom annonsering i på SFAFs och
Svensk Galopps hemsidor tidigast 8 veckor och senast 6 veckor
före årsmötet. Kallese till årsmötet sker med post. Kallelse skall
vara avlämnad till postbefordran senast fjorton dagar före såväl
ordinarie årsstämma som extra sammanträde. Med kallelse
till ordinarie föreningsstämma skall följa styrelsens berättelse.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före
ordinarie stämma. Styrelsen skall avge utlåtande över inkomna
motioner.
Föreningsstämma
Vid föreningsstämma skall följande förekomma:
a) Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar.
b) Fråga om föreningsstämman utlysts i behörig ordning.
c) Val av justeringsmän.
d) Fastställande av dagordning.
e) Fastställande av röstlängd.
f) Styrelsens berättelse.
g) Revisorernas berättelse.
h) Fastställande av balansräkning.

11. Teckningsrätt
Föreningen tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av
ordföranden gemensamt med en annan av styrelsen utsedd
ledamot.

13. Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar kan verkställas sedan två på
varandra följande stämmor beslutat sålunda, varvid den ena
skall vara årsmöte. Sådant beslut fordrar 2/3 majoritet och minst
6 veckor mellan stämmorna.
14. Likvidation
För att föreningen skall kunna upplösas, fordras beslut därom
på två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena
skall vara årsstämma. Tiden mellan de båda stämmorna skall
vara minst två månader. Vid de båda beslutstillfällena fordras 2/3
majoritet för att upplösning skall verkställas. Före upplösning
skall beslutas om hur det skall förfaras med föreningens skulder
och tillgångar.
15. Tvister
Tvister mellan föreningen och styrelsen eller föreningsmedlem
skall hänskjutas till avgörande enligt lagen om skiljemän.

