
 
 

Stadgar för Strokkur Islandshästförening 
 

§1 Föreningens namn och säte 

 

Strokkur Islandshästförening är en lokalförening inom Svenska Islandshästförbundet. 

Föreningens säte är Mönsterås med omnejd. 

 

§2 Föreningens ändamål 

 

Föreningen är ideell och dess ändamål är att: 

 

1. verka för ökad kännedom om islandshästen och dess rätta användning i ridsporten, och 

värna om att islandshästens speciella gångarter och dess robusta karaktär bevaras 

 

2. arrangera tävlingar och andra aktiviteter som stimulerar intresset för islandshästar 

 

3. driva och utveckla anläggningen Häradsvallen med syfte att användas såväl till privat som 

professionell träning och för såväl inofficiella som officiella tävlingsarrangemang på olika 

nivåer. 

 

§3 Föreningens värdegrund 

 

Föreningens värdegrund omfattar: 

 

Glädje och gemenskap 

Vi skapar gemenskap och agerar med glädje i en trygg och öppen miljö där alla är lika 

värdefulla. Vi är goda förebilder för varandra och har i detta som motto att vara hyggliga, 

snälla och hjälpsamma. 

 

Delaktighet och ansvar 

Vi tar ansvar och arbetar tillsammans i såväl föreningens demokratiska organ som i de 

arrangemang och den verksamhet som genomförs i klubben. Vi är goda förebilder för 

varandra och har i detta som motto att vara inbjudande och hjälpsamma för att skapa bästa 

förutsättningar för alla att delta, bidra och påverka föreningens arrangemang och verksamhet. 

 

Professionalism och respekt 

Med kunskap och respekt planerar och genomför vi föreningens arrangemang och 

verksamhet. Vi är goda förebilder för varandra och har i detta som motto att ta väl hand om 

varandra, hästarna och miljön, samt att med nyfikenhet lyssna på varandra samt söka och dela 

med oss av våra kunskaper och erfarenheter. 

 

§4 Föreningens beslutande organ 

 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningens årsmöte. Föreningens angelägenheter 

handläggs av en styrelse som består av 7 ledamöter med 2 suppleanter vars funktioner skall 

vara som följer; 1 ordförande, 1 kassör, 1 sekreterare, 4 ledamöter varav minst 1 är 

ungdomsledamot. Av suppleanterna bör 1 vara ungdom. 



§5 Medlemskap i föreningen 

 

Medlemskap i klubben medges den som har intresse av att stödja klubben och att efterleva 

dess stadgar och värdegrund, samt erlägga fastställd avgift. Medlem, som inbetalt fastställd 

årsavgift, äger rätt att delta i de aktiviteter som anordnas av föreningen. 

 

Föreningen är öppen för alla som stödjer och bejakar dess syfte och verksamhet. Inga former 

av särbehandling eller diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder får förekomma. 

 

Medlemskap som kan sökas är senior, ungdom, introduktion, och familjemedlemskap. 

Ungdom är en person t.o.m. det kalenderår hen fyller 18 år. Familjemedlem är en person 

boende på samma adress som en seniormedlem. 

 

Alla medlemmar är medlemmar i både förening, distrikt och förbund. Varje medlem är 

huvudmedlem i en förening, men det är även tillåtet att vara med i flera föreningar och då som 

stödmedlem. 

 

I tävlingssammanhang representerar man den förening i vilken man har sitt 

huvudmedlemskap. Endast medlemmar med ordinarie medlemskap kan tävla vid officiella 

tävlingar. 

 

Medlem kan uteslutas ur klubben om medlemmen i fråga har handlat i uppenbar strid mot 

klubbens stadgar eller värdegrund. Ett sådant beslut fattas av styrelsen. Detta beslut kan 

överklagas till föreningens årsmöte som har att fatta beslut i frågan med enkel majoritet. 

Person som inte erlagt medlemsavgift för innevarande år anses inte vara medlem i föreningen. 

 

§6 Medlemsavgiften 

 

Medlemsavgiften är uppdelad i två delar: riksförbundets medlemsavgift som fastställs på 

riksårsmöte och lokalföreningsavgiften som fastställs på föreningens årsmöte. Nya 

medlemmar ska betala hela årsavgiften när helst under året inträde i förbundet sker. 

 

§7 Föreningens räkenskapsår 

 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

 

§8 Föreningens årsmöte 

 

Föreningsårsmöte skall inkallas en gång per år, senast i mars månad. Extra föreningsårsmöte 

kan vid behov inkallas av föreningens styrelse. Årsmötet utlyses på Strokkurs Facebook-sida 

senast 30 dagar innan mötet. 

 

Anmälan av frågor till årsmöte från medlemmar att behandlas under övriga frågor skall vara 

föreningens ordförande tillhanda i rimlig tid före årsmötet. Vilka övriga frågor som anmälts 

från medlemmar eller av styrelsen skall delges alla medlemmar i föreningen genom 

tillkännagivande av dagordning till årsmötet på Strokkurs Facebooksida senast 4 dagar före 

årsmötet. 

 



Varje medlem i föreningen äger en röst på årsmötet. Fullmakter är inte tillåtna. Alla beslut 

fattas med enkel majoritet (undantag se §10 och §11). Av händelse av lika röstetal, har mötets 

ordförande utslagsröst. Föreningens årsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som 

efter kallelse i vederbörlig ordning infunnit sig 

 

Dagordningen ska omfatta följande punkter: 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning samt fastställande av röstlängd 

4. Val av ordförande för årsmötet 

5. Val av sekreterare för årsmötet 

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 

årsmötesprotokollet. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 

8. Styrelsens ekonomiska rapport samt revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Val av ordförande på ett år, kassör, sekreterare samt ledamöter och suppleanter på två 

år. 

11. Val av 2 revisorer och 2 ersättare för ett år 

12. Val av ombud till riksårsmötet, samt ersättare 

13. Val av kommittéledamöter samt sammankallande för ett år 

a. Mediakommittén 

b. Tävlingskommittén 

c. Bankommittén 

d. Fikakommittén 

e. Ungdomskommittén 

14. Val av ledamöter i valberedningen samt sammankallande. 

15. Fastställande av medlemsavgifter i föreningen för nästkommande verksamhetsår 

16. Fastställande av årsavgift trähagar, banavgift, avgift för att hyra banan samt eventuella 

andra avgifter 

17. Motioner till riksårsmöte  

18. Övriga anmälda frågor 

19. Årsmötet avslutas 

 

§9 Föreningens firmatecknare 

 

Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig eller på så sätt som styrelsen bestämmer. 

 

§10 Ändring av föreningens stadgar 

 

Ändringar av dessa stadgar kan endast beslutas av årsmöte, då med minst 2/3 majoritet. 

 

§11 Upplösning av föreningen 

 

Föreningen kan upplösas efter beslut på föreningens årsmöte med 2/3 majoritet. Eventuella 

tillgångar tillfaller riksförbundet. 

 

 


