
Lunds Civila RYttarförening

Stadgar
Antagna vid årsmöte"J00l-02-09. Ersätier stadgar antagna y946-09'ag, åindrade genom beslut 1948-l l-21 och

r94g-02-za, tgs+-oz-ä6;;61ö5AT.+-zl, ;pedq2-24 och 1960-11-25, 19?3-03-13 och 1973-09-19, 1980-

05-13 0ch tg80-10-04, 19g6-l l-14 0ch 198742-24,1989-l l-27 achl989-M-27 samt 1994-02-11 och 1993-

i2-06.

$ l zindamål

Lunds civila Ryttarfrrening {LcR) är en ideell örening som år ansluten till svenska Ridsporffi5öundet

(Ridsport6rbundeq, och diirigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF)'

Föreningen år en sammanslutning frr av ridsporten intresserade med åndamål att ffimja ridningen såsom

folksport/tiivlingssport på det sätt som anges i Ridsporffirbundets stadgar'

Föreningen skall bedriva ridskoleverlcarnh€t samt triinings- och tåvlingsverksarnhet.

$ 2 Säte

Föreningen har sitt såire i Lund-

S 3 Medlemskap
Envar som anmiiler sig till intriide och erlägger mdlemsavgift antages som medlem'

person som giort sig kiind som oliimplig eller som motarbetat frreningens andamål kan av styrelsen frn'iigras

medlemskap.

Juniormedlem åjr medlem som innevarande verksamhetsår fyller hÖgst 18 år.

Studennnedlem iir medlem som under innevarande verksamhetsår år inskriven vid universitet eller högskola i

Malmö-Lund-regionen.

$ 4 Hedersmedlem
person som på ett synnerligen fitrtjånsftllt sätt verkat frr frreningens iindamåLl kan, efter forslag av styrelserq

av årsmötet invåiljas som hedersmedlem. Sådant beslut skall bitradas av minst 213 av antalet nårvarande röst-

beråttigade medlemmar-

S 5 Avgifter
Medlem erlägger en årsavgift vars storleh efter frrslag från styretserl ör varje år faststiilles av det ordinarie

årsmötet.

Hedersmedlem erlåigger ingen avgift.

Årsavgifterna skall erlåiggas till ftireningens kassör eller på annat säft som styrelsen beståmmer.

Av avgifterna skall till distriktsorganisationen och till RidsportForbundet inbetalas så stor del som respektive

organisations årrsmÖte beslutar-

$ 6 Utträde och uteslutning
Medlem som trots påminnelse under ett helt år underlåtit att erlågga mdlemsavgift anses ha ur frre-

ningen. Medlem som av annan anledning önskar utffida ur fiireningen skall göra anmiilan hårom till sqnelsen'

r.ilken beviljar utträde. Erlagda avgifter åteöetalas ej'

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som upp€nbart motarbetar RidsportfoÖundets. distrikrcrc eller

foreningens andamål euer i öwigI handlar på sådant siitt att ridsportens anseende skadas. Detsamma gäller

'redlem 
som ej rättar sig efter stadgarna elier på något sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada

loreningen eller dess verksamhet-
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$ 6 (forts)

För beslut om uteslutning fordras A3 majoritet bland de vid sryrelsesammantriidet nårvarande ledamöterna.

Fråga om uteslutning år inte avgöras Srråin medlem ått ytrra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14

dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen hiirfrr redovisas samt anges vad den uteslutre skall iakua vid överklagan-

de av beslutet. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar fi'an dagen ftir beslutet avsåindas till den uteslutne i

rekommenderat brev.

Beslut om uteslutring ffir av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar,

S 7 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ år ordinarie årsmote, extra årsmtite samt styrelsen. Styrelsen kan tillsåtta

kommitteer (motsvarande) frr handlaggring av särskilda uppgifter. Dessa kommitteer har de befogenheter som

styrelsen tilldelar dem.

$ 8 Verksamhets och räkenskaPsår

Föreningens verksamhets- och råikenskapsår skall vara kalenderå'r-

S I Stadgetolkning
Föreningens verksamhet bedrivs enligt dess stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller for

distriktsorganisationen och Ridsportftirbundet-

I håindelse av Wekan om stadgars riktiga tolkning eller om åll skulle uppkomma, vilka ej varit SruAedda i

stadgarna, håinskjutes fragan till nästa årsmöte (ordinarie eller extra). I triingande fall avgöres ftagan interimis-

tiskt av st1'relsen

S {0 Stadgeändring och upplösning
Förslag till stadgeåindring kan avges av styrelsen eller enskild medlern. Förslag till stadgeiindring skall inges

till styrelsen senast två månader fiire årsmötet och av styrelsen hallas tillgåingligt ör enskilda medlemmar

senast en månad öre sådant möte.

För stadgeandring fordras beslut av ett enhåilligt årsmöte (ordinarie eller extra), eller vid två på varandra ftl-
jande årsmöten med nrinst en månads mellanrunt varav det ena är ett ordinarie årsmöte. Vid dessa möten

fordras 2/3 majoritet

.linaring av stadgarna skall godkännas av Ridsport6rbundets styrelse eller av utskott till vilket ftrbunds-
sf5'relsen delegerat denna uppglft .

För foreningens upplösning fordras beslut vid wå på varandra frljande årsmöten med minst en månads mellan-

rum. varav det ena iir ett ordinarie årsmöte. Vid dessa möten fordras 2/3 majoritet. I samband med det sista

arsmötet beslutas hur det skall6rfuras med frreningens tillgångar och handlingar. Beslut om upplösning skall

tillstiillas Ridsportftirbundet.

S 11 Rösträtt
Vid ordinarie årsmote och vid extra årsmöte som hålles efter den siste februari åiger varje medlem som under

verksamhetsåret fi'ller lägst 15 år en röst om medlemsavgift erlagts minst en månad fiire motet. Vid mtite som

avhålles under januari-februari är också den röstberåttigad som under frregaende verksamhetsår erlagt

medlemsavgift.

Hedersledamot åiger yttranderätt samt fbrslagsrätt men ej rösträtt.

Rostning genom ombud (fullmakt) fir ej forekomma.
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$ { 2 Beslut och omröstning vid årsmöte

omrösgring sker öppel dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begåir. vid val med

slutna sedlar fir valsedel inte upptaga flera namn åi$ det antal som skall vdljas. Samtliga ärenden utom de som

anges i $ 4 och $ l0 avgörs g.*. enkel rOstovervikt. Vid omröstning som ej avser personval tiger ordfrran-

den, om denne är röstberåittigad, utslagsröst. I annat fall avgör lotten'

$ 
,|3 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte iiger rum senast den siste februari'

Förhandsmeddelanden om tid och plals frr mötet skatl utfiirdas minst en manad i förväg på sätr som styrelsen

beslutar. Kallelse till arsmötet utårdas minst tio daga. i örvag på sätt som styrelsen beslutar-

Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet om annat årn stadgeänddng 0fr $ l0) skall

skriftligen tillstållas styrelsen r*ä tri veckor frre årsmötet. Sådant ftrslag samt eventuella örslag fran

styrehJn skall hallas tillg:ingtiga fiir medlemmarna & o m sju dagar fiire årsmötet'

Årsmötet är beslutsfiirt med det antal medlemmar som infunnit sig-

S 14 Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid årsmötet skall foljande ärenden fiirekomma;

l. Val av ordfrrande for mötet.

2. UPPrättande av röstlåingd.

3. Val av sekreterare fiir mötet.

4. Val av två jusierare att jiimte ordfrrande justera årsmötesprotokollet'

5. Val av två rösträknare.

6. Faststiillande av att mötet blivit i laga ordning utlyst

7. 3"66rlting av årsredovisning

8. Behandling av sektionernas ver*samhets-ochfiirvaltningsberåttelser

9. Revisorernasberåttelse

10. Fråga om ansvarsfrihet frr styrelsen

I l. Fraga om ansvarsfrihet frr sektionsstyrelsema

12. Faststlillande av balansrä.kning

13" Val av ordforande

14. Val av öwiga styrelseldamöter och suppleanter

15. Val av revisoreroch revisorssuppleanter

16. Val av sektioner frrutom ungdomssektion.

17. Anmåilan av sektionernas representater i styrelsen.

18. Val av valberedning

ig. Val av ombud till Ridsporförbundets och distriktsorganisationens möten

20. Faststållande av verksamhetsplan och budget

21. Faststiitlande av sektionernas verksamhetsplan och budget.

22. Faststiiliande av årsavgifter

23. öwiga ärenden som enligt $ 13 kan upptagas till beslut på årsmötet
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S 15 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålles då st1'relsen firmer erforderligt, då minst 10 7o av medlerffnarDa eller eller då revisorema

begår detta. Styrelsen stail ano.dna extra årrsmötesenast en må'nad efter det att sådan begåran inkommit'

Extra årsmöte, som hålles med anledning av forslag om stadgeiindring, skall anordnas senast wå månader efter

det att begiiran inkommit.

Kallelse skall utfiirdas minst tio dagar i 6rvag på sätt som styrelsen beslutar. I kallelse skall anges det eller de

ärenden som frranleder mötet. Vid extra atsmOte skall örekomma punkterna I - 6 enligt $ 14 samt de ärenden

som foranleder mötet- Andm iirenden fir inte fiirekomma'

S 16 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en utses som sammankallande' Ledamötema väljes av det

ordinarie årsmötet Sr perioden t o m nästa ordinarie årsmöte'

Medlem ffir senast l0 dagar ft)re mritet vid vilket val srekommer till den sammankallande i valberedningen

inllimna örslag på kandidater titl de befatftringar frr vilka val skall ske'

Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet vilka frrslag som inkommit ftir de olika valen samt

valberedningens forslag. ytterligare kandidatromineringar kan dårefter iiga rum- Alla frreslagna kandidater

skatl ha accepterat nomineringen.

Även forslag på kandidater till valberedningen inges titl denna men valberedningen avger inte något eget ytt-

rande.

valberedningens ledamöter iiger ått att sjiilva avge frrslag på kandidater.

S 17 Styrelsen
Styrelsen åir, då årsmöte inte åir sarnlal 6reningens beslutande organ. Valbar till st1'relsen år betalande

medlem.

Sryrel_s_en skall beså arr-ord}.ry{r39_ samtljg ordinarie l4arr-röter. Av dessa utses ordfrranden samt åt[a

Ltå";tä;' a*-*otet. Ungdä;ösexionenffiäen styrelseledamot samt en personlig suppleant till denne.

Student*ctarftirening ,o-iru samarbetsavtal med R)reningen enligt $24 har rätt att utse en styrelseledamot

samt en personlig suppleant till denne.

r9.fd$Urglseledamdter son-y-4 å:srnöteJilla$g-tgE-"

Oi'ffi-tu"a" uaf.;es på ett ar. Flalva antales styielseledamöter våiljes vid varje årsmöte.

Av Sreningen anstålld befaturingshavare år inte viiljas som ledamot av stlrelsen

Sfyrelsen utser inom sig vice ordfiirande, kassör och sekreterare samt de övriga befatbringar man finner nöd-

r,åindiga. Omyidig styrelseledamot fir ej utses till vice ordfrrande, kassör eller sekreterare.

Stl.relsen kan som adjungerad kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och

föislagsrätt men ej röstråitt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befatming inom styrelsen.

Stl,.relsen är beslutsfrr om minst halva antalet ordinarie ledamöter åir närvarande- Alla beslut fattas med enkel

roitOvervikt och vid lika röstetal gåller den mening som ordfiiranden bitrader.

Kallelse till sammantråde utfiirdas av ordfi)randen når anledning hårtill frrekommer. Ordfrranden år dessutom

skyldig att kalla till sammantråde om minst fyra ledamöter fordrar detta. Kallelse skall ske skriftligen och

minst en vecka i forvag. Samtliga ledamöter skall kallas'

Vid styrelsesammantråde skall frras protokoll som justeras av fungerande ordfiirande sarnt 1'tterligare en

ledamot som sammanträdet utser.
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$ {S Styrelsens åligganden

Sqnelsen åligger bl a att:

l. verka ör ftireningens s)ften och sval? 6r den löpande verksamheten'

2- Verkstiilla beslut fattade av allmånna möten'

3. Handha och ansvara fiir fÖreningens medel'

4. Tillse att fullständiga riikenskaper fores samt att upprätta en årsrdovisning innehållande

verksamhe6beråttelse, resuhåkning, balansr:ikning samt kommentarer till resultat- och balansr:ilning'

Styrelsen skasenast tre veckor fore ordinarie årsmöte understålla dessa revisorernas granskning

5. Beståmma dag och plats frr allmånna möten'

6. Förelägga ordinarie årsmöte en budget och en verksarnhetsplan 6r niisdcommande verksamhetsår'

7.Förberedadeåirendensomskallbe}randlaspåårsmÖten'

g. Där inte såirskilda ombud år utsedda frretriida frreningen gent€mot såirskilda myndigheter och andra

organisationer-

9- Övervaka stadgamas riktiga efterlevnad'

$ 19 Firmateckning
Föreningens firma teclnas av styrelsen eller på det $itt som stJrrelsen beslutar'

$ 20 Ekonomiskt ansvar
För fiireningens frrbindelser häftar endast foreningens tillgå''gar.

S 21 Revision
För granskning av 6reningens råikenskaper och styrelsens forvaltning utser åLrsmötet två revisorer och två

revisorssuppleanter. En av revisorerna skall vulra av kommerskollegium godkiind eller auktoriserad revisor.

$ 22 Särskilda bestämmelser
Utöver vad som framgar av dessa stadgar har frreningen de uppgifter och skyldigheter som framgår av Rid-

sporrbrbundets huvud- eller distriktsorganisations stadgar'

$ 23 UngdomsseKion
Inom foreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ frr ffigor som speciellt beror

fi)reningens yngre medlemmar. Sel{.tionen våiljer sjiilv sin styrelse och faststiiller stadgar i enlighet med Rid-

sporffiirbundets typstadgar frr ungdomssektion.

Arbetsuppgifter och arbetss:itt faststalls av sektionsstyrelsen i samråd med fiireningsstyrelsen-

Föreningsstlnelsen har rått att utse en representant sant en suppleant frr denna i ungdomssektionens styrelse.

Sektionens styrelse skall uppråtta verksanrhets- och fiirv'altningsberåittelser. Dessa skall senast tre veckor frre

ordinarie årsmöte understiillas Sreningens revisorer fiir granskning samt frrelåiggas årsmötet.

Ungdomssektionens styrelse skall 6relägga ordinarie årsmöte en budget och en verksamhetsplan for

nåistkommande verksamhetsår.
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$ 24 Samarbete med studentförening

För att friimja ridverksamheten bland sfudenter skall frreningen om så iir möjligt samarbeta med en shrdentryt-

tarhrening. För att reglera detta samarbete t€ckmr Sreningens styrelse ett säskilt samaöetsavtal med student-

rynar6reningen.

Studentfrreningens ekonomi skall vara helt fristående från foreningens- Föreningen ansvarar inte frr student-

frreningens åtaganden.

S 25 övriga sektioner
Föreningens årsmöte kan tillsätta ytterligare sektioner samt besluta om upplösning av befintliga sådana- I
sambanä med.bildandet faststäler årsmötet vilka stadgar som ska gåilla frr sektionens verksamhet-

Sektionens styrelse skall tillse att fullstiindiga råkenskaper frres samt uppråtta verksamhets- och

forvaltningsberåittelser. Dessa skall senast tre veckor ftire ordinarie årsmdte understiillas frreningens revisorer

for granslaring samt frrelå-egas årsmötet-

Sektionens styrelse skall fi)reliigga ordinarie årsmöte en budget och en verksarnhetsplan fiir nåstkommande

verksamhetsår.
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