
Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 
 

§1. Föreningens namn 

 Norbergs Rid- och Travklubb. 

 

§2. Föreningens syfte 

 Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att 

medlemmarna tillsammans samarbetar och främjar alla former av hästsport. 

 

§3. Föreningens hemvist 
 Norbergs Rid- och Travklubb har sin hemvist i Norbergs Kommun. 

 

§4. Medlemskap i föreningen 

 Som medlem antas den person som önskar inträda och som erlägger 

medlemsavgift. Personen skall dela föreningens syfte enligt §2 och 

medlemskap beviljas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen 

delegerat beslutanderätt till. 

  Årsmötet kan besluta att utse hedersmedlemmar efter förslag från styrelsen. 

 

§5. Medlemsavgifter 
 Årsmötet fastställer medlemsavgiften efter förslag från styrelsen för 

kommande år. 

 Medlemsavgiften är uppdelad i tre (3) klasser: 

1. Familjemedlemskap, max två (2) vuxna och hemmavarande barn till och 

med det år de fyller 17. 

2. Seniormedlemskap, från och med det år man fyller 18. 

3. Juniormedlemskap, till och med det år man fyller 17. 

 

 Hedersmedlem är befriad från avgift. 

 Förutom medlemskap skall varje medlem som nyttjar travbanan och 

ridvolten erlägga en banavgift som skall bidraga till skötsel och underhåll av 

desamma. 

 Årsmötet fastställer banavgiftens storlek efter förslag från styrelsen. 

 Om andra klubbar eller föreningar vill nyttja anläggningarna kan man efter 

ansökan hos styrelsen få göra så efter överenskommelse om avgiftens storlek 

för ökat slitage på anläggningarna. 

 Om någon person eller förening vill nyttja anläggningarna för professionell 

verksamhet krävs upprättande av avtal mellan styrelsen och personen eller 

föreningen. 

 



§6. Utträde och uteslutning 

 Medlem som inte betalat medlemsavgift på ett år kan anses ha begärt utträde 

ur föreningen.  

 Medlem som självmant önskar utträda ur föreningen anmäler detta 

skriftligen till styrelsen. 

 

 Medlem som uppenbarligen har agerat gentemot föreningens syfte eller som 

handlar på sådant sätt att rid- eller travsporten skadas kan uteslutas av 

styrelsen. Detsamma gäller om medlem motarbetat föreningens verksamhet 

eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

 För beslut om uteslutning krävs 2/3 majoritet bland de närvarande 

styrelsemedlemmarna. Beslut om uteslutning får ej fattas utan att 

medlemmen beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid 

(minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen till uteslutning 

redovisas samt anges vad medlemmen skall iakttaga för överklagande. 

Beslutet skall inom tre (3) dagar, från dagen för beslutet, skriftligen 

tillställas den berörde. Beslut gäller inte förrän klagotiden gått ut eller, då 

beslutet överklagats, ärendet slutligen avgjorts.  

 Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den 

berörde överklagas, inom tre (3) veckor enligt reglerna i RF:s stadgar 15 

kapitlet. 

 

§7. Styrelsen 

 Föreningens angelägenheter skall handhas av en huvudstyrelse som skall 

bestå av ordförande samt åtta (8) ordinarie ledamöter och fyra (4) 

suppleanter. 

 Ordförande och fyra (4) ledamöter väljs på två (2) år under ett verksamhetsår 

och resterande fyra (4) ledamöter väljs på två (2) år under nästkommande 

verksamhetsår. 

 Ledamöter i styrelsen ska väljas så att föreningens intressen gentemot både 

ridsport och travsport tillgodoses. 

 Suppleanter väljs på ett (1) år. 

 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. 

 Om styrelseledamöter avgår under pågående verksamhetsår träder 

suppleanter in i dess ställe fram till nästkommande Årsmöte och i den 

ordning de erhållit röster på Årsmötet. 

 Om ordförande eller kassör avgår under pågående verksamhetsår skall 

styrelsen kalla till extra medlemsmöte med anledning av den uppkomna 

situationen. 

 Ordförande är skyldig att sammankalla till styrelsemöte om minst fyra (4) 

ledamöter så kräver. 

 Kallelse till styrelsemöte sker på så sätt som styrelsen kommit överens om. 

 



Beslut: 

 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då 

minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

 Beslut fattas med enkel majoritet. 

 Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och i andra fall med den mening 

som biträds ordförande 

 

 

Styrelsens arbetsuppgifter:  

 Styrelsen har som huvuduppgift att arbeta med verksamheten inom 

föreningen och arbeta med att få fler att deltaga med olika aktiviteter kring 

hästsporten i Norberg. 

 Styrelsen skall om möjligt anordna publika aktiviteter som gör att 

föreningen syns. 

 Styrelsen skall förbereda de frågor som ska behandlas på medlemsmöten. 

 Styrelsen skall verkställa beslut fattade på medlemsmöten. 

 Styrelsen skall övervaka att stadgar och andra föreskrifter följs. 

 Styrelsen skall ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning samt tillse 

att alla beslut är protokollförda. 

 Styrelsen kan utse en studieansvarig för utbildningar inom föreningen. 

 Styrelsen skall sammanträda snarast efter Årsmötet för att konstituera sig. 

 Styrelsen utser arbetsgrupper eller utskott som skall arbeta med olika 

verksamheter inom föreningen av sådan karaktär som styrelsen finner 

erforderlig. Styrelsen meddelar de olika arbetsgrupperna vem som är 

kontaktperson gentemot densamma. Arbetsgrupperna utformar egna 

verksamhetsplaner och är underställda styrelsen ekonomiskt. 

 

Firmateckning: 
 Styrelsen utser två (2) personer med rätt att teckna firman. Firmateckningen 

är giltig endast när firman tecknats av två i förening. Vid ärenden som 

utkvittering av värdeförsändelser, brev och postförskott kan styrelsen utse en 

person som firmatecknare. Bemyndigandet gäller tillsvidare och kan när som 

helst återkallas av styrelsen. Firmatecknare äger ingen rätt att, utan 

styrelsens medgivande för föreningens räkning, inköpa eller avyttra fast 

egendom. Ej heller kan firmatecknare utan särskilt tillstånd belasta 

föreningens fasta egendom med uttagande av inteckning för gäld eller för 

föreningens räkning uppta eller bevilja lån. 

 

§8. Verksamhetsår 
 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 

 



§9. Revisorer 

 För granskning av föreningens räkenskaper och verksamhet utser årsmötet 

två (2) revisorer jämte en suppleant. Rapport över det ekonomiska utfallet 

skall fortlöpande delges revisorerna samt även en kopia på 

styrelseprotokollen dock senast en månad före årsmötet. 

 Revisorerna skall ha inkommit med sin berättelse till styrelsen senast två (2) 

veckor innan årsmötet. 

 

§10 Valberedning 

 Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande. 

 Valberedningens ledamöter föreslås av styrelsen. 

 Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden till och med nästa årsmöte. 

 Nominering till huvudstyrelsen skall vara valberedningen tillhanda senast sju 

(7) dagar före utlyst Årsmöte. Efter detta kan inga ytterligare nomineringar 

göras såvida inte nomineringar saknas. 

 Kandidater måste ha accepterat nomineringen. 

 

§11 Medlemsmöten 
 Föreningen skall kalla till minst två (2) medlemsmöten per verksamhetsår 

varav det ena skall vara ett Årsmöte. 

 Årsmötet skall hållas innan februari månads utgång. 

 Kallelsen till medlemsmöten skall ske minst två (2) veckor innan mötet skall 

hållas. 

 Medlem som vill anmäla särskild fråga till medlemsmöte skall kontakta 

styrelsen senast sju (7) dagar innan mötet så att styrelsen hinner bereda 

frågan. 

 Extra medlemsmöte skall hållas om styrelsen eller föreningens revisorer 

anser detta erforderligt eller om minst 10% av medlemmarna begär detta. 

 Extra medlemsmöte skall endast behandla de frågor som kommit upp med 

anledning av begäran. 

 Kallelsen till extra medlemsmöte skall ske senast två (2) veckor innan mötet. 

 

§13 Ärenden vid ordinarie Årsmöte 

 Vid mötet skall följande punkter behandlas: 

1. Årsmötets öppnande. 

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. 

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 

4. Fastställande av dagordning. 

5. Val av ordförande för årsmötet. 

6. Val av sekreterare för årsmötet. 

7. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare. 

8. Föredragning av styrelsens berättelse. 

9. Föredragning av revisorernas berättelse. 



10. Fastställande av balansräkning. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. Val av ordförande för en tid av två (2) år. 

13. Val av fyra (4) ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år. 

14. Val av fyra (4) styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år. 

15. Val av två (2) revisorer för en tid av ett (1) år. 

16. Val av en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. 

17. Val av tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år. 

18. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår. 

Familj: 

Senior: 

Junior: 

19. Fastställande av banavgift för nästkommande verksamhetsår. 

20. Eventuella övriga frågor 

21. Årsmötets avslutande. 

 

Punkt 12 i dagordningen finns ej med på dagordningen om val av ordförande 

skett verksamhetsåret innan. 

 

§14 Rösträtt 
 Röstberättigad anses den medlem som erlagt medlemsavgift.

 Medlemsavgiften skall ha inkommit senast en månad före allmänt 

medlemsmöte. 

 Röstberättigad är den medlem som fyllt 18 år. 

 All röstning sker öppet förutom personval. 

 Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma. 

 

§15 Stadgeändringar 
 Förslag till stadgeändring kan ges av enskild medlem eller av styrelsen. 

 Förslag till stadgeändring skall inlämnas till styrelsen senast en månad före 

medlemsmöte. 

 Stadgeändring beslutas av två på varandra följande medlemsmöten varav det 

ena skall vara ett årsmöte. 

 Medlemsmötena skall hållas med minst en månads mellanrum. 

 För att stadgeändringen skall vara giltig krävs minst 2/3 majoritet av 

närvarande röstberättigade medlemmar. 

 

§16 Föreningens upplösning 

 För att föreningen skall kunna upplösas krävs beslut av Årsmötet. 

 Kallelse till Årsmötet sker i enlighet med §11. 

 För att beslutet skall vara giltigt krävs minst 2/3 majoritet av närvarande 

röstberättigade medlemmar. 



 I samband med föreningens upplösning beslutar sista årsmötet på vilket sätt 

man ska förfara med föreningens tillgångar och handlingar. 

 

§17 Särskilda bestämmelser 
 I den mån den eller de riksorganisationer, vilken föreningen tillhör i sina 

stadgar, gör förändringar skall följaktligen föreningens stadgar ändras. 

 I den mån föreningens stadgar ej är fullständiga skall tillämpning ske av de 

organisationers stadgar som föreningen är ansluten till, exempelvis STC. 

 


