Stadgar för SWB
§1

Ändamål och organisation

SWB (Swedish Warmblood Association) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ
avel, uppfödning och utbildning av varmblod för rid- och körsporten.
I SWB:s verksamhet ingår
att genomföra avelsvärdering av hingstar och ston,
att ansvara för stambokföring och registrering,
att informera om och marknadsföra den svenska varmblodiga hästen nationellt och internationellt,
att bedriva kursverksamhet och avelsrådgivning,
att bedriva central domar- och funktionärsutbildning,
att aktivt medverka till forskning inom hästaveln,
att samverka med andra organisationer inom avel och hästsport samt med myndigheter och andra
offentliga organ, samt
att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Till SWB kan efter beslut av SWB:s styrelse anslutas regional avelsförening eller annan avelsförening
för svenska varmblodiga hästar, SWB, var och en med sin styrelse (ansluten regional avelsförening).
Även annan regional förening innehållande varmblodssektion eller motsvarande samt rikstäckande
hingstförening ska kunna anslutas och ska därigenom likställas med ansluten regional avelsförening.
Medlemmarnas rätt att delta i SWB:s angelägenheter utövas på fullmäktigemöte genom fullmäktige,
vilka väljs av anslutna regionala avelsföreningar. Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas årligen. I
anslutning till ordinarie fullmäktigemöte kan medlemsmöte hållas.
Fullmäktige ska välja styrelse i SWB.
§2

Medlemskap

Medlemskap ska beviljas dels enskilda personer, dels juridiska personer med verksamhet inom de
områden som SWB främjar, som erlägger fastställd medlemsavgift. Ansluten regional avelsförening
kan dock inte beviljas medlemskap.
Medlemskap i SWB förutsätter medlemskap i ansluten regional avelsförening. Styrelsen i SWB kan
dock besluta om undantag från kravet på medlemskap i ansluten regional avelsförening, exempelvis
för personer som endast önskar stödja SWB finansiellt.
Olika medlemskap kan förekomma.
§3

Fullmäktige

Fullmäktige för SWB ska väljas av anslutna regionala avelsföreningar.

Medlemmarna i ansluten regional avelsförening, som även är medlemmar i SWB, ska på
föreningsstämma för ett år i sänder utse ledamöter och i förekommande fall suppleanter i
fullmäktige. Val av ledamöter i fullmäktige ska baseras på detta medlemsantal den 31 december
föregående år innebärande att visst antal medlemmar i ansluten regional avelsförening ger rätt till
visst antal ledamöter i fullmäktige enligt följande:
Antal medlemmar i ansluten Antal ledamöter i
regional avelsförening
fullmäktige
5-24
25-50
51-100
101-150
151-200

1
2
3
4
5

o.s.v. med ytterligare en ledamot per uppnått
ytterligare femtiotal medlemmar.
För varje antal ledamöter i fullmäktige ska ansluten regional avelsförening även ha rätt att utse
samma antal suppleanter. Av viss ansluten regional avelsförening utsedd suppleant ska endast ha rätt
att inträda i sådan ledamots ställe, som utsetts av samma avelsförening.
Ledamot och suppleant i fullmäktige ska vara medlem i SWB eller ha behörighet att ensam företräda
juridisk person som är medlem i SWB.
Ansluten regional avelsförening ska omgående anmäla valda ledamöter och suppleanter i fullmäktige
till SWB:s kansli.
§4

Medlemsmöte

Medlemsmöte kan efter styrelsens beslut hållas årligen i anslutning till ordinarie fullmäktigemöte och
ska, i förekommande fall, hållas före fullmäktigemötet.
Medlemsmötet ska i huvudsak syfta till att informera medlemmarna om de ärenden som är föremål
för fullmäktigemötets beslut.
Till medlemsmöte ska samtliga medlemmar i SWB kallas. Kallelse till medlemsmöte ska ske i samma
ordning som kallelse till ordinarie fullmäktigemöte.
Medlemsmötet ska ledas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen därtill har utsett.
§5

Fullmäktigemöte

Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas årligen före juni månads utgång på dag som styrelsen
bestämmer.
Extra fullmäktigemöte ska hållas när styrelsen beslutar därom eller när minst en tredjedel av
ledamöterna i fullmäktige så begär. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.

Kallelse till fullmäktigemöte ska ske skriftligen genom brev eller e-post till ledamöterna och
suppleanterna i fullmäktige tidigast sex och senast fyra veckor före ordinarie fullmäktigemöte och
tidigast sex och senast två veckor före extra fullmäktigemöte. Information om dagen för ordinarie
fullmäktigemöte ska lämnas, genom brev, e-post, meddelande på föreningens hemsida eller liknande,
senast tio veckor före fullmäktigemötet.
Fullmäktigemöte ska hållas på ort som styrelsen bestämmer.
Motioner till ordinarie fullmäktigemöte från medlemmar ska vara SWB:s sekretariat till handa senast
åtta veckor före mötet. Inkomna motioner ska sändas ut till samtliga ledamöter och suppleanter i
fullmäktige. Om så begärs av en ledamot i fullmäktige senast sex veckor före fullmäktigemötet, ska
ärendet som motionen avser föras upp på styrelsens förslag till dagordning.
Varje ledamot i fullmäktige har en röst.
Ledamot i fullmäktige får utöva sin rätt vid fullmäktigemöte genom annan ledamot med skriftlig
dagtecknad fullmakt. Ledamot i fullmäktige får med stöd av fullmakt företräda högst en annan
ledamot.
Vid fullmäktigemöte får beslut fattas endast i frågor som har upptagits i kallelsen.
Fullmäktigemöte ska öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen därtill har utsett.
Ordförande vid fullmäktigemöte ska utses av fullmäktigemötet.
Omröstning vid fullmäktigemöte ska ske öppet, om inte annat beslutas av mötet. Val ska dock ske
genom sluten omröstning, om enskild fullmäktigeledamot så begär. Vid lika röstetal ska
mötesordföranden ha utslagsröst. Vid val ska vid lika röstetal frågan dock avgöras genom lottning.
Vid fullmäktigemöte ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden och av två därtill utsedda
justeringspersoner. Protokollet ska hållas tillgängligt på SWB:s kansli för ledamöterna i fullmäktige
samt för övriga medlemmar.
§6

Ordinarie fullmäktigemöte

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Val av ordförande vid mötet.
Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid mötet.
Val av två justeringspersoner.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av kallelse till mötet.
Godkännande av dagordning för mötet.
Föredragning avseende föreningens verksamhet.
Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Föredragning av revisorernas berättelse.
Fastställande av resultat- och balansräkningar.
Beslut avseende föreningens vinst eller förlust.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för föregående
räkenskapsår.
13. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
14. Val av styrelseordförande.
15. I förekommande fall, val av revisorer jämte revisorssuppleanter.
16. Val av ledamöter i valberedningen.
17. Fastställande av medlemsavgifter och, i förekommande fall, serviceavgifter.
18. Behandling av anmälda motioner.
19. I förekommande fall, utmärkelser.
§7

Valberedning

För beredning av de val som fullmäktige har att förrätta vid fullmäktigemöte ska fullmäktige på
ordinarie fullmäktigemöte utse en valberedning om lägst tre och högst fem ledamöter, av vilka en ska
vara ordförande, samt en suppleant. Ledamot av valberedningen ska utses för en tid av två år. Första
året ska två ledamöter utses för två år samt en ledamot och en suppleant för ett år. Ledamot av
valberedningen kan omväljas högst en gång.
Valberedningens förslag till val ska lämnas till styrelsen senast sex veckor före fullmäktigemöte. Vid
fullmäktigemöte kan föreslås även andra kandidater än de som upptagits i valberedningens förslag.
§8

Styrelsen

Styrelsen ska ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter. Styrelseledamot ska vara medlem i SWB
eller ha behörighet att ensam företräda juridisk person som är medlem i SWB. Ordinarie
fullmäktigemöte ska, bland de valda ledamöterna, för ett år i sänder välja ordförande i styrelsen.
Styrelsen kan inom sig utse en vice ordförande. Styrelsen ska vidare utse en sekreterare som antingen
är styrelseledamot eller särskilt därtill adjungerad person.
Styrelseledamot ska väljas för två år och på sådant sätt att mandattiden endast sammanfaller (i) för
högst hälften av antalet ledamöter, eller (ii) om antalet ledamöter är nio, för högst fem niondelar,
eller (iii) om antalet ledamöter är sju, för högst fyra sjundedelar, o.s.v.
Avgår styrelseledamot innan den valperiod, för vilken han eller hon valts, gått till ända, ska
erforderligt val av ersättare för återstoden av perioden företas. Sådant ersättningsval kan förrättas vid
extra fullmäktigemöte men kan även anstå till närmast efter avgången hållna ordinarie
fullmäktigemöte. Den valde ska omedelbart inträda i tjänst.
Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Adjungerad ledamot har
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
§ 9 Styrelsesammanträden
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av antalet ledamöter så
begär.

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut ska
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska mötesordföranden ha utslagsröst, dock ska vid val
avgörandet ske genom lottning.
Är styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet får
ordföranden eller, vid förhinder för honom eller henne, vice ordföranden besluta ensam. Sådant
beslut ska omgående anmälas till övriga styrelseledamöter.
§ 10 Arbetsordning m.m.
Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och, i förekommande fall,
instruktioner för verkställande direktör och utskott.
§ 11 Verkställande direktör
Styrelsen kan utse en verkställande direktör. Annan än styrelseledamot får utses. Har verkställande
direktör utsetts ska han eller hon sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar.
§ 12 Utskott
Den närmare tillsynen av föreningens verksamhetsgrenar får skötas av utskott, vars sammansättning
och uppgifter beslutas av styrelsen. Ordförande i utskott ska utses av styrelsen.
§ 13 Firmateckning
Föreningens firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer styrelsen bestämmer.
Verkställande direktören får teckna föreningens firma beträffande den löpande förvaltningen.
§ 14 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och, i förekommande
fall, verkställande direktörens förvaltning ska på ordinarie fullmäktigemöte för en period av två år
väljas två revisorer och två revisorssuppleanter. Minst en av revisorerna, jämte minst en av
suppleanterna, ska vara godkänd eller auktoriserad revisor.
Styrelsen ska senast åtta veckor före ordinarie fullmäktigemöte till revisorerna överlämna
räkenskaperna för det gångna året, jämte protokoll och andra handlingar som ger upplysningar om
föreningens verksamhet. Revisorerna ska senast fyra veckor före ordinarie fullmäktigemöte till
styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.
§ 15 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 Om ansluten regional avelsförening
SWB:s styrelse ska fatta beslut om anslutning av regional avelsförening. Anslutning förutsätter att den
regionala avelsföreningen representerar SWB inom sitt geografiska område samt att dess stadgar
tillställts SWB:s styrelse för godkännande.
Anslutning förutsätter att det i regional avelsförenings stadgar finns bestämmelser om (i) att ordinarie
föreningsstämma årligen ska hållas före mars månads utgång bl.a. för val av ledamöter och
suppleanter i fullmäktige i SWB, (ii) att föreningsstämma dessutom ska hållas när SWB:s styrelse eller
fullmäktige så begär för behandling av uppgivet ärende, samt (iii) att vid föreningsstämma och
styrelsemöte ska föras protokoll som på SWB:s begäran ska tillställas SWB.
Ändringar av ansluten regional avelsförenings stadgar ska godkännas av SWB:s styrelse för att bli
gällande.
Ansluten regional avelsförening ska svara för att register förs över den regionala avelsföreningens
medlemmar. Uppgift om medlemmarnas postadress och e-postadress samt födelseår ska framgå
av medlemsregistret. Om SWB:s styrelse så beslutar, kan SWB erbjuda de anslutna regionala
avelsföreningarna att för deras räkning sköta administrationen av deras medlemsregister. Ansluten
regional avelsförening ska tillhandahålla SWB uppgifterna i sitt medlemsregister samt ska utan
dröjsmål informera SWB om ändringar av dessa.
Ansluten regional avelsförening ska vidare fortlöpande informera SWB om sin verksamhet samt ska
årligen, senast den 31 mars, tillställa SWB en kopia av sin årsberättelse.
§ 17 Medlemsavgifter m.m.
Medlem ska betala en årlig medlemsavgift till SWB. Denna medlemsavgift ska fastställas av SWB:s
ordinarie fullmäktigemöte för nästkommande år. Därutöver har SWB rätt att besluta om en särskild
serviceavgift till SWB, eller till av SWB kontrollerat bolag, från sina medlemmar respektive anslutna
regionala avelsföreningar. Sådan avgift ska beslutas vid ordinarie fullmäktigemöte eller, efter
fullmäktigemötets bemyndigande, av SWB:s styrelse.
Medlem ska vidare betala en årlig medlemsavgift till ansluten regional avelsförening. Denna
medlemsavgift ska fastställas löpande av regional avelsförenings ordinarie föreningsstämma för varje
nästkommande år.
Olika typer av medlemskap kan innebära olika typer av medlems- respektive serviceavgifter.
Om SWB:s styrelse så beslutar, ska SWB administrera uppbörden av avgiften till anslutna regionala
avelsföreningar.
§ 18 Utträde, uteslutning m.m.
Medlem kan genom anmälan till SWB:s styrelse utträda ur SWB.
Medlem som, trots påminnelse, inte inom fyra månader från förfallodatum till fullo har betalat sin
medlemsavgift till SWB och, i förekommande fall, serviceavgift ska anses utesluten ur föreningen.

Medlem som i övrigt bryter mot SWB:s stadgar, som inte följer SWB:s eller dess styrelses – eller dess
dotterbolags styrelses – beslut eller som på annat sätt motverkar dess ändamål eller intressen, kan
genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. Den som enligt styrelsens beslut har uteslutits har
rätt att efter skriftlig anmälan till styrelsen senast inom fyra veckor, räknat från styrelsens avsändande
av beslutet, få frågan om uteslutning prövad vid närmast följande fullmäktigemöte i SWB. Medlem
ska anses utesluten per dagen för uteslutningsbeslutet om anmälan om fullmäktigemötets prövning
inte sker inom föreskriven tid, eller om prövning har begärts och fullmäktigemötet beslutar att
uteslutningen ska bestå, per dagen för fullmäktigemötets beslut.
Ansluten regional avelsförening kan genom anmälan till SWB:s styrelse upphöra att vara ansluten till
SWB.
Om ansluten regional avelsförening bryter mot SWB:s stadgar, inte följer SWB:s eller dess styrelses –
eller dess dotterbolags styrelses – beslut eller på annat sätt motverkar dess ändamål eller intressen, får
SWB:s styrelse fatta beslut om att anslutningen ska upphöra med omedelbar verkan. Ett beslut om
upphörande av anslutning får fattas först om den anslutna regionala avelsföreningen försummat att
vidta rättelse inom tre månader från det att SWB:s styrelse tillställt den regionala avelsföreningen en
skriftlig varning.
§ 19 Meddelanden
Meddelanden som ska skickas till föreningens medlemmar och till anslutna regionala avelsföreningar
ska skickas via brev eller e-post.
§ 20 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om det sker genom enhälligt beslut vid ett
fullmäktigemöte eller genom likalydande beslut vid två på varandra följande fullmäktigemöten, med
minst två månaders mellanrum, varvid beslutet vid det sista av dessa möten ska ha biträtts av minst
två tredjedelar av de vid mötet röstberättigade.
§ 21 Upplösning av föreningen
Fullmäktigemöte kan besluta om att upplösa föreningen. Ett sådant beslut ska fattas i samma
ordning som ett beslut om ändring av dessa stadgar enligt § 20 ovan.
Upplöses föreningen ska dess tillgångar, sedan samtliga skulder betalats, föras över till en nybildad
eller befintlig stiftelse som verkar för främjande av svensk varmblodsavel och ridsport.
__________________________
Antagna vid extra föreningsstämma den 21 november 2009 samt ordinarie föreningsstämma den 17
april 2010.

