Stadgar för West Coast Western Riders
1 KAP Allmanna bestammelser
1 § Ändamal
Foreningen har som ändamal att verka for westernridningens främjande och
utbredning i enlighet med WRAS verksamhetsidé, vision och värdegrund.
Foreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka for en dopingfri
idrott.

2 § Foreningens verksamhetsomrade
Foreningens fullständiga namn är West Coast Western Riders.
Foreningens organisationsnummer är 06849000-9530.
Foreningen har sin säte i Halland och tillhor region Väst

3 § Sammansattning tillhorighet
Foreningen bestar av de fysiska personer som har upptagits i foreningen som
medlemmar och är därigenom även ansluten till Western Riders Association of
Sweden (WRAS).
Foreningen är ansvarig att folja nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och
beslut fattade av WRAS forbundsstämma.
Pa begäran av WRAS forbundsstyrelse aligger det foreningen att ställa foreningens
medlemsregister till forfogande samt vid behov lämna in av forbundet begärda
uppgifter.

4 § Beslutande organ
Foreningens beslutande organ är foreningsstämman, extra foreningsstämma och
foreningsstyrelse.
Foreningsstämman är foreningens hogsta beslutande organ.
Foreningsstyrelsen far tillsätta särskilda organ for ledning av speciella verksamheter
inom foreningsstyrelsens arbetsomrade.

5 § Verksamhet- och rakenskapsar
Foreningens verksamhets- och räkenskapsar ska vara kalenderar.

6 § Firmateckning
Foreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till tva styrelseledamoter
gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.
Den som genom delegation fatt fullmakt att foreträda foreningen ska aterrapportera
till styrelsen.

7 § Stadgeandring
Foreningsstadgarna beslutas av WRAS forbundsstämma.
Forslag till ändring av stadgarna far skriftligen avges av saväl medlem som
foreningsstyrelsen. Forslag till ändring av dessa stadgar skall tillställas
forbundsstyrelsen genom foreningsstyrelsen for behandling.

8 § Tvist/skiljeklausul
Talan i tvist där part är enskild medlem, forening eller forbund väcks i allmän
domstol där foreningen har sitt säte. Star tvist mellan enskild medlem och forening
eller forening - forbund, väcks talan i allmän domstol där ordforanden i foreningen
har sin hemvist. I tvist mellan enskild medlem och forbundet väcks talan i allmän
domstol där den enskilde medlemmen har sin hemvist.

9 § Upplosning av foreningen
Forening som onskar utträde ur forbundet ska skriftligen anmäla detta till
forbundsstyrelsen.
Om forening inte betalat in arsavgift till forbundet räknat pa antal medlemmar fran
foregaende ar, senast den 1 april aret efter, begränsas foreningens formaner och
rättigheter genom att foreningen avfors fran forbundets medlemsforteckning.
Utan att anmälan om utträde foreligger, far forbundsstyrelsen utesluta forening om
den trots paminnelser underlater att folja vad som foreskrivs i dessa stadgar.
Forening far ocksa uteslutas om den underlatit att rätta sig efter beslut som i
vederborlig ordning fattats av forbundet, eller annars patagligt har motarbetat
forbundets intressen.
Medlemskap upphor per automatik den 31 december det aret forening inte betalat
medlemsavgift,
Fraga om uteslutning far inte avgoras, forrän foreningen fatt tillfälle att yttra sig
inom viss av forbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skäl for
uteslutning redovisas, samt anges vad den uteslutna foreningen ska iakttaga for
overklagande av beslutet.
For beslut om foreningens upplosning fordras 2/3 dels majoritet vid tva pa varandra
foljande medlems-moten (varav ett ska vara foreningsstämma) med minst sex (6)
manaders mellanrum.
Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och foreningsstämmans protokoll i
ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska
omedelbart skickas till forbundsstyrelsen.
Om foreningen upploses ska dess tillgangar tillfalla WRAS.

2 KAP Foreningens medlemmar
1 § Medlemsskap
Alla personer som vill stodja foreningens ändamal och erlägger arsavgift har rätt att
beviljas medlemskap.
Ansokan om medlemskap far avslas endast om det kan antas att sokanden kommer
att motarbeta foreningens stadgar, ändamal eller pa annat sätt skada foreningens
intressen.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat
beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.
Beslut att avsla medlemsansokan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen
delegerat beslutanderätten till. Innan sadant beslut fattas ska personen i fraga ges
tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig over de omständigheter som är
anledningen till att medlemskap ifragasätts.
I beslutet att avsla medlemsansokan ska skälen redovisas samt anges vad den
medlemssokande ska iaktta for att overklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar
fran dagen for beslutet skriftligen skickas till den som fatt avslag pa
medlemsansokan.
Beslut att avsla medlemsansokan far overklagas av den berorde inom tre veckor till
foreningen.
Medlem far inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har forsummat att
betala stadgade avgifter till foreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamal,
brutit mot foreningens stadgar eller annars uppenbarligen skadat foreningens
intressen.
Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning ska fattas av foreningsstyrelsen,
och far av den berorde overklagas till foreningsstämman.
Medlem har rätt att delta i foreningens verksamhet under de former som är
vedertagna inom sporten, och pa samma villkor, som gäller for ovriga medlemmar.

2 § Medlems skyldigheter och rattigheter
Medlem:


ska folja foreningens stadgar, tävlingsregler och beslut



ska betala de avgifter som beslutats av foreningen



har rätt att delta i sammankomster som anordnas for medlemmarna



har rätt till information om foreningens angelägenheter i den utsträckning som
foljer av 6 kap 2 §



har inte rätt att ta del av foreningens behallning eller egendom vid upplosning
av foreningen.

3 § Medlemsdeltagande i tavlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i foreningens idrottsliga verksamhet under de former
som är vedertagna inom idrotten och pa samma villkor som gäller for ovriga
medlemmar. Foreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor for
utovande av vissa uppdrag.
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin forening.
Foreningen bestämmer forutsättningarna for medlems deltagande i tävling
eller uppvisning.

4 § Uttrade
Medlem, som onskar utträda ur forening, ska skriftligen anmäla detta. Har
medlem vid sadant utträde inte betalat foreskrivna avgifter till foreningen,
bestämmer foreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.
Om medlem inte betalat medlemsavgift under foljande ar, far foreningen
besluta om medlemskapets upphorande.
Om inte annat beslutas upphor medlemskapet enligt forsta eller andra stycket
när medlemmen avfors fran medlemsforteckningen. Personen ska underrättas
om att medlemskapet har upphort.

5 § Uteslutning
Medlem far, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen,
trots paminnelser, har forsummat att betala av foreningen beslutade avgifter.
Medlem far ocksa uteslutas om medlemmen motarbetat foreningens
verksamhet eller ändamal, brutit mot foreningens stadgar eller pa annat sätt
skadat foreningens intressen.
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning far dock begränsas till att
omfatta viss tid. Sadan tidsbegränsad uteslutning far som mest omfatta sex
manader fran beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl for uteslutning inte foreligger far foreningen i stället
meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning far inte fattas utan att medlemmen inom viss av
foreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fatt tillfälle att yttra sig over de
omständigheter som foranlett att medlemskapet ifragasätts.
I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad
medlemmen ska iaktta for overklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar fran
dagen for beslutet skickas till medlemmen.

6 § Overklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphorande eller varning far
overklagas till foreningen.

7 § Medlemskapets upphorande
Beslut om upphorande av enskilds medlemskap gäller inte forrän klagotiden utgatt,
eller da beslut overklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3 KAP Foreningsstamma
1 § Tidpunkt och kallelse
Foreningsstämman som är foreningens hogsta beslutade organ, halls varje ar senast
fem (5) veckor fore WRAS forbundsstämma, pa dag och plats som foreningsstyrelsen
bestämmer.
Kallelse till foreningsstämman och foredragningslista ska av styrelsen senast sex (6)
veckor fore foreningsstämman tillhandahallas medlemmarna pa sätt styrelsen
bestämt. Kallelse och foredragningslista publiceras pa foreningens hemsida eller pa
annan lämplig plats. Har forslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller
sammanslagning av foreningen med annan forening eller annan fraga av väsentlig
betydelse for foreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.
Verksamhetsberättelse, arsredovisning/arsbokslut, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan med budget samt styrelsens forslag och inkomna motioner med
styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga for medlemmarna senast en vecka
fore foreningsstämman. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Forslag till arenden att behandlas av foreningsstamman
Forslag fran medlem (motion) att behandla vid foreningsstämman ska vara styrelsen
tillhanda senast fyra (4) veckor fore foreningsstämman. Styrelsen ska till
foreningsstämman avge skriftligt yttrande over motionerna.
Rätt att inge forslag tillkommer foreningsstyrelsen och foreningens medlemmar.

3 § Sammansattning och beslutsforhet
Foreningsstämman bestar av foreningens medlemmar. Varje medlem har en rost.
Foreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar, som efter kallelse i
vederborlig ordning, deltar i foreningsstämmans beslut.

4 § Rostratt samt yttrande och forslagsratt pa
foreningsstamman
For att vara rostberättigad pa foreningsstämman krävs att beviljad medlem under
motesaret fyller lägst 16 ar samt att senast arsstämmodagen pavisat inbetald
medlemsavgift.

Rostning far inte ske genom fullmakt. Medlem som inte har rosträtt har yttrande och
forslagsrätt pa foreningsstämman.

5 § Ärenden vid foreningsstamman
Vid foreningsstämman ska foljande behandlas och protokollforas:
1. Upprop samt fastställande av rostlängd for stämman pa grundval av den utav
foreningsstyrelsen upprättade rostlängden.
2. Fastställande av foredragningslista for stämman.
3. Beslut om stämmans behoriga utlysande.
4. Val av ordforande for stämman.
5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare for stämman.
6. Val av tva protokolljusterare att jämte motesordforanden justera stämmans
protokoll samt tva personer att fungera som rosträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med arsredovisning/arsbokslut for det
senaste verksamhets-/räkenskapsaret.
8. Revisorernas berättelse over styrelsens forvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsaret.
9. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen for den tid revisionen avser.
10.Behandling av foreningsstyrelsens forslag (proposition) och av motioner.
11.Fastställande av medlemmarnas arsavgift.
12.Val av foreningsordforande for en tid av tva ar.
13.Val av foreningskassor for en tid av tva ar. Ordforande samt kassor väljs pa
mandattider som ska overlappa varandra.
14.Val av antal styrelseledamoter och suppleanter som foreningsstyrelsen foreslar
med hänsyn till styrelsearbetets uppläggning, enligt Kap 6, 1§.
15.Val av ombud till forbundsstämman, enligt Kap 3. 1§ & 2§, forbundsstadgarna.
16.Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och forvaltning inom foreningen for en mandattid av ett ar.
17.Val av Valberedning.
18.Eventuella ovriga fragor som anmälts under punkt 2. Beslut i fraga av storre
ekonomisk eller annan avgorande betydelse for foreningen eller medlemmarna far
inte fattas om den inte varit med i kallelsen till motet.
Val av styrelsens ledamoter sker efter beslut om motioner och ovriga
verksamhetsforslag.

6 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är varje i Sverige permanent bosatt person,
som är rostberättigad medlem av foreningen. Arbetstagare inom foreningen far dock
inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller
revisorssuppleant i foreningen.
Ledamot av foreningsstyrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare for revisor.

7 § Extra foreningsstamma
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra foreningsstämma.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra foreningsstämma när en revisor eller minst en
tiondel av foreningens rostberättigade medlemmar begär det. Sadan framställning
ska avfattas skriftligen och innehalla skälen for begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra foreningsstämma ska den inom 14 dagar
utlysa sadant mote att hallas inom tva manader fran erhallen begäran. Kallelse med
foredragningslista for extra foreningsstämma ska senast sju (7) dagar fore motet
tillställas medlemmarna pa sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och
foredragningslista publiceras pa foreningens hemsida och anslas i klubblokal eller pa
annan lämplig plats.
Underlater styrelsen att utlysa eller kalla till extra foreningsstämma far de som gjort
framställningen vidta atgärder enligt foregaende stycke eller far forbundsstyrelsen
kalla till extra foreningsstämma.
Det ska vara mojligt att halla extra foreningsstämma pa distans med hjälp av
tekniska hjälpmedel som t.ex. telefon eller via internetplattformar. Aven postrostning
är mojligt.
Vid extra foreningsstämma far endast den eller de fragor som angetts i forslaget till
foredragningslista behandlas.

8 § Beslut och omrostning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om sa begärs efter omrostning
(votering).
Med undantag for de i 1 kap. 7 § forsta stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgors
vid omrostning alla fragor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen
absolut eller relativ.
Val avgors genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som
erhallit hogsta antalet roster är vald (valda) oberoende av hur dessa roster forhaller
sig till antalet avgivna roster.
For beslut i andra fragor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften
av antalet avgivna roster.
Omrostning sker oppet. Om rostberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.
Vid omrostning som inte avser val gäller vid lika rostetal det forslag som biträds av
ordforanden vid motet, om ordforanden är rostberättigad. Ar motesordforanden inte
rostberättigad avgor lotten. Vid val ska i händelse av lika rostetal lotten avgora.

9 § Ikrafttradande
Beslut fattade av foreningsstämman gäller fran foreningsstämmans avslutande om
inte annat sägs.

4 KAP Valberedning
1 § Sammansattning
Valberedningen ska besta av tre ledamoter, varav en sammankallande, valda av
foreningsstämman. Mandattiden är tre ar och ska fordelas sa att en ledamot nyväljs
varje ar.

2 § Aligganden
Valberedningen ska senast atta (8) veckor fore foreningsstämma tillfraga dem vilkas
mandattid gar ut vid foreningsstämman, om de är villiga att kandidera for en ny
period.
Senast sex (6) veckor fore foreningsstämman ska valberedningen meddela
rostberättigade medlemmar vilka som star i tur att avga och namnen pa den som har
avbojt aterval.
Senast tre (3) veckor fore foreningsstämma ska valberedningen skriftligen meddela
rostberättigade medlemmar sitt forslag beträffande varje val enligt Kap 3, 5§,
punkterna 12-17, samt meddela namnen pa de kandidater i ovrigt som foreslagits till
valberedningen.
Den som ingar i valberedningen far inte obehorigen roja vad de i denna egenskap
fatt kännedom om.
Valberedningens beslut ska protokollforas och efter foreningsstämman ska
protokollet overlämnas till foreningsstyrelsen.

3 § Forslagsratt till valberedningen samt nominering vid
foreningsstamma
Rostberättigad medlem far senast fem (5) veckor fore foreningsstämman till
valberedningen meddela sitt forslag beträffande val som ska forekomma enligt Kap
3, 5§, punkterna 12-17.
Kandidater som inte nominerats i rätt tid är inte valbar. Nominering vid
foreningsstämma kan endast ske om foreslagna till visst uppdrag understiger det
antal som ska väljas.

5 KAP Revision
1 § Revisorer och revision
Foreningens räkenskaper och forvaltning ska arligen granskas av de av
foreningsstämman utsedda revisorerna.
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlopande ta del av foreningens räkenskaper, arsstämmooch styrelseprotokoll och ovriga handlingar.

Foreningsstyrelsens räkenskaper och handlingar overlämnas till revisor senast fyra
(4) veckor fore ordinarie foreningsstämma och ska, efter verkställd revision, med
revisorns berättelse vara foreningsstyrelsen tillhanda senast sju (7) dagar fore
Foreningsstämman. Revisor äger rätt att delta i foreningsstyrelsens sammanträden
och har därvid yttrande- och forslagsrätt, men inte rosträtt. Revisorerna ska erhalla
kallelse, foredragningslista och protokoll avseende foreningsstyrelsens
sammanträden.
Revisor och revisorssuppleant väljes for en mandattid pa ett (1) ar.

6 KAP Styrelsen
1 § Sammansattning
Foreningsstyrelsen ska besta av ordforande, kassor jämte tre (3) till fem (5) ovriga
ledamoter for en mandattid pa tva (2) ar och en (1) till tva (2) suppleanter for en
mandattid av ett (1) ar, valda av Foreningsstämman.
Halva antalet ledamoter ska väljas pa varje Foreningsstämma. Styrelsen utser inom
sig vice ordforande och sekreterare.
Foreningsstyrelsen far utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sadan
ledamot har yttrande- och forslagsrätt men inte rosträtt, samt far utses till befattning
inom styrelsen. Aven om foreningsstyrelseledamots mandattid ej gatt till ända kan
denne genom beslut i foreningsstyrelsen, vilket ska godkännas av foreningsstämman
eller extra foreningsstämman, kunna skiljas fran uppdraget om han uppenbart
asidosatt sina aligganden eller eljest forverkat det fortroendeuppdraget forutsätter.
Ett sadant styrelsebeslut fordrar 2/3 dels majoritet.

2 § Foreningsstyrelsens aligganden
När foreningsstämman inte är samlat är styrelsen foreningens beslutande organ och
ansvarar for foreningens angelägenheter.
Styrelsen ska svara for foreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas
intressen.
Det aligger styrelsen att:


bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och foreningsstämmans beslut,
samt i ovrigt folja forbundsstyrelsens direktiv



verka for westernridningens utveckling och utbredning



arrangera westerntävlingar pa olika nivaer



avge efterfragade rapporter och yttranden till forbundsstyrelsen



handha och ansvara for foreningens medel samt redovisning



fortlopande informera medlemmarna om foreningens angelägenheter och
verksamhet



upprätta verksamhets- och forvaltningsberättelser, verksamhetsplan med
budget även i ovrigt utarbeta och bereda forslag, planer m.m., och att tillse
att av foreningsstämman fattade beslut verkställs



bestämma om organisationen av tjänster vid foreningens kansli samt i
forekommande fall anställa personal, i samrad med forbundsstyrelsen.



fora protokoll och sorja for foreningens bokforing samt skota lopande ärenden
i ovrigt



forbereda foreningsstämman



tillsammans med ovriga WRAS anslutna foreningar i regionen foresla regionala
koordinatorer samt meddela forbundets valberedning forslag pa namn. Se Kap
9, 1 § i forbundsstadgarna.
Ordforanden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgor sina
uppgifter enligt foreningens stadgar och ovriga for foreningen bindande regler
och beslut. Har ordforanden forhinder ska vice ordforanden träda in i
ordforandens ställe.
Styrelsen ska besluta om fordelning av arbetsuppgifterna i ovrigt genom en
särskild upprättad arbetsordning.

3 § Kallelse, beslutsforhet och omrostning
Styrelsen ska sammanträda pa kallelse av ordforanden. Ordforanden är skyldig att
kalla till sammanträde da minst tva ledamoter har begärt det. Underlater
ordforanden att utfärda kallelse far de som gjort framställningen kalla till
sammanträde.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamoter kallats och da minst halva antalet
ledamoter är närvarande. For alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens
närvarande ledamoter är ense om beslutet. Vid lika rostetal har ordforanden
utslagsrost. Rostning far inte ske genom ombud.
Ordforanden far besluta att ärende ska avgoras genom skriftlig omrostning (beslut
per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk
utrustning. Sadant beslut ska anmälas vid det närmast därefter foljande
Foreningsstyrelsesammanträde.
Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt foregaende stycke ska protokoll
upprättas. Protokoll ska undertecknas av motesordforanden och utsedd
protokollssekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 § Overlatelse av beslutsratten
Styrelsen far overlata sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av
ärenden till en kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller
annan utsedd person.
Den som fattat beslut med stod av bemyndigande enligt foregaende stycke ska
fortlopande underrätta styrelsen härom.

Beslut fattade av delegerad ska kontinuerligt rapporteras till Foreningsstyrelsen pa
lämpligt sätt. Rapporteringen bor ske rutinmässigt och foreträdesvis i samband med
Foreningsstyrelsesammanträden

7 KAP Arbetsgrupper/Kommitteer
1 § Kommitteer, arbetsgrupper och andra underliggande
foreningsorgan
Foreningen kan for sin idrottsliga verksamhet inrätta arbetsgrupper och/eller
kommittéer. Dessa kan vara både tillfälliga och fasta.

2 § Instruktioner
Foreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller pa annat lämpligt sätt, fastställa
de befogenheter och skyldigheter som de underliggande arbets- och projektgrupper
har.

3 § Budget och verksamhetsplan
Arbets- och projektgrupper samt ovriga fasta kommittéer ska upprätta forslag till
budget och verksamhetsplan for arbets- och projektgruppen att gälla under
nästfoljande verksamhetsar. Budget och plan inges till styrelsen for godkännande pa
tid som den bestämmer. Styrelsen gor de ändringar i budgeten och planen som
bedoms vara nodvändiga med hänsyn till foreningens skyldigheter i olika
hänseenden, foreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den
idrottsliga verksamheten.

4 § Aterrapportering
Den som fatt bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlopande underrätta
styrelsen genom aterrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.
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