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§ 1  
 Namn och ändamål  
Föreningens namn är Kronobergskuskarna 
Föreningens ändamål är: 
- att ge medlemmarna tillfälle att träffas och använda sina hästar i körning och andra 

aktiviteter under ordnade former. 
- att anordna verksamhet och/eller tävlingar i disciplinerna: 

- Brukskörning /-ridning 
- Precisionskörning 

- att ordna kurser och föreläsningar om körning och hästen i allmänhet. 
 
§ 2   
Medlemskap  
Medlemskap medges den som har intresse av att stödja föreningen i dess syfte och 
ändamål, önskar deltaga i föreningens verksamhet samt erlägger fastställd 
medlemsavgift och efterlever dess stadgar.  
 
§ 3   
Avgifter  
Medlem erlägger årsavgift, vars storlek, efter förslag från styrelse varje år fastställs av 
årsmötet. 
Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen beslutar.  
 
§ 4  
Utträde och uteslutning  
- Medlem kan utträda ur föreningen efter skriftlig anmälan till föreningens styrelse.                  
- Erlagda avgifter återbetalas ej.  
- Medlem som underlåtit att betala medlemsavgift, senast 1 juni innevarande år, 
utträder ur föreningen.  
- Medlem som inte följt stadgarna eller på annat sätt skadat föreningen, eller 
motarbetat dess intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Före sådant beslut 
skall den enskilde medlemmen få en skriftlig varning samt beredas möjlighet att ge 
sin syn på saken. Medlem som uteslutits har rätt att överklaga vid föreningens 
årsmöte.  
 
§ 5  
Verksamhets och räkenskapsår  
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.  
 
§ 6  
Beslutande organ  
Föreningens beslutande organ är årsmöte, medlemsmöte och styrelsemöte.  
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§ 7  
Stadgetolkning  
Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. I händelse av tvekan vid 
tolkningen av dessa, eller ärende skulle uppstå som ej varit förutsett i dessa stadgar 
hänskjuts frågan till årsmötet eller extra medlemsmöte.  
Styrelsen äger rätt att i trängande fall tillfälligt avgöra frågan, för senare fastställan av 
års-/medlemsmötet.  
 
§ 8  
Stadgeändring och upplösning  
Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller enskild medlem.  
För stadgeändring fordras ett enhälligt beslut av årsmöte eller med majoritet avgivna 
röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande medlemsmöten, 
varav minst det ena årsmöte.  
För föreningens upplösning fordras beslut vid två på varandra, med minst en månads 
mellanrum, följande medlemsmöten, varav minst det ena ett årsmöte.  
Vidare fordras att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för föreningens 
upplösande. I samband med upplösning beslutar det sista årsmötet hur man skall 
förfara med föreningens tillgångar och handlingar. 
 
§ 9  
Rösträtt  
Vid årsmöte och medlemsmöte äger varje närvarande medlem en röst, om 
medlemsavgiften för pågående räkenskapsår erlagts.  
Familjemedlemskap medger max 2 röster totalt, varvid minst 2 st röstberättigade 
måste närvara på mötet. 
Räkenskapsåret anses pågå intill dess att årsmöte har hållits som fastställt 
räkenskapsårets balansräkning.  
 
§ 10  
Omröstning vid medlemsmöte  
- Omröstning sker öppet, eller slutet om röstberättigad medlem begär det.  
- Vid lika röstetal har sittande mötesordförande utslagsröst. 
- Enskild medlem har en röst. Familj har max 2 röster oberoende av antalet 
familjemedlemmar, varvid minst 2 st röstberättigade måste närvara på mötet. 
 
§ 11 
Årsmöte  
Årsmöte skall äga rum senast sista mars. Förhandsmeddelande om tid och plats för 
mötet skall ges senast en månad före mötet, på det sätt styrelsen beslutar.  
Kallelse till årsmöte skall ske senast 14 dagar före mötet, på det sätt styrelsen beslutar.  
Motioner från enskilda medlemmar skall tillställas styrelsen skriftligen senast 21 
dagar före mötet.  
Vid årsmöte skall följande ärenden avgöras:  
1/ Årsmötets öppnande  
2/ Val av mötesordförande  
3/ Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare. 
4/ Upprättande av röstlängd.  
5/ Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, 
tillika rösträknare.  
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6/ Fastställande av dagordning  
7/ Fastläggande av att mötet blivit utlyst i stadgeenlig ordning.  
8/ Föredragning och fastställande av verksamhetsberättelse  
9/ Föredragning och fastställande av resultat och balansräkning  
10/ Föredragning och fastställande av revisionsberättelse  
11/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
12/ Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år  
13/ Beslut om arvoden och ersättningar för nästkommande år   
14/ Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år  
15/ Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för nästkommande år  
16/ Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för två år  
17/ Val av ordförande för ett år  
18/ Val av två revisorer jämte  en revisorssuppleant för nästkommande år  
19/ Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.   
20/ Val av valberedningens ordförande, som är sammankallande, samt övriga 
ledamöter i valberedningen för nästkommande år.  
21/ Behandling av motioner till årsmötet, väckta av styrelsen eller enskilda 
medlemmar.  
22/ Övriga frågor / information 
23/ Mötets avslutande  
 
§ 12  
Styrelse  
Styrelsen skall utgöras av lägst 5, högst 8 ledamöter varav ordförande har en post 
samt lägst 2, högst 4 suppleanter. 
Ledamöter och suppleanter väljs på 2 år och ordförande på ett år. 
Hälften av ledamöterna och suppleanterna väljs med ett års förskjutning så att enbart 
halva styrelsen väljs vid årsmötet. 
Ordförande utses av årsmötet.  
Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet efter årsmötet.  
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en ledamot. Adjungerad ledamot har yttrande 
och förslagsrätt, men inte rösträtt.  
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter, tjänstgörande suppleanter 
inräknade, är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
 
§ 13   
Revision  
Årsmötet skall utse två revisorer och en revisorsuppleant att granska föreningens 
räkenskaper och styrelsens förvaltning. 


