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$1 MAL

Ungdomssektionen skail ha som mål för sitt arbete att:

- främja en god kontakt bland klubbens medlemmar under 26 är och dfigenom
skapa en demokratisk och kamratlig anda

- aktivt fråimja utbildning som leder till ett bra hiistkunnande

- tiilvarata ungdomars möjlighet och vilja art delta i föreningsverksamhet och
dernokratiska beslut

- verka ör en stark Vl-k:insla och ett bra samarbete med klubbens styrelse, andra
sektioner/kommittöer, personal och alia verksamheuinriktningar/åldersgrupper

- skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS) och verka för ett
aktivt och bra samarbete mellan ungdomssektionerna i distriktet.

$2 VERKSAMHET

Ungdomssektionen skall verka för att:

- bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet dåir alia klubbens ungdomars
hlistintresse tillgodoses

- ge medlemmarna möjlighet rill kurser både på, med och utan hiist/ponny för att
öka kunskapen om, och kiinsian för hiisten/ponnyn

- ucbiida och motivera de yngre medlemmama till att överta ansvaret i styrelsen nfu'
de iiidre sluur

$3 MEDLEMSKAP

Envar medlem i föreningen under 26 år br medlem i ungdomssektionen.

$4 AVGIFTER

Medlem eriägger årsavgift rili föreningen enligt dess stadgar och dess årsmötes beslut.

$5 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Vad gdlier utträde och uteslutnirg griller $6 i föreningens stad-ear.
Fråga om uteslutning och utträde behandias av tbreningens styreise.
Medlem kan inte Sen,)r2r :rtträdr ell.'r rrrg5lgtåS Ur ungdOmSSektiOnCn.



$6 BESLUTAI\DE ORGAN

Sekrionens beslutande organ d.r iirsmöte och extre årsmöte sar.rt st-v-rekn. Åismötet
och styreisen kan tillsätta kommittder eiler mctsvarande för handiäggning av särskilda
uppgifter. Dessa kommittder har de befogenheter son-l sektionsstyrelsen tiLldelat dem.

$? VERKSAMHETS- OCFi RÄKENSKAPSÄR

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår skaii vara kalenderår.

$8 STADGETOLKNING

Sektionens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar och föreningens stadgar samt i
titrliimpliga delar efter de stadgar som g:iller för distriktet och Svenska
Ridspontbrbundet. I hiindelse av tvekan vid dessa stadgars tolkring eller om fail
skulle förekomma viika ej varit förutsedda i dessa stadgar hiinskjutes frågan till
föreningens sryrelse.

$9 STADGEÄNDzuNG OCH UPPLOSMNG

Besiut om iindring av stadgama skall fattas av två på varandra föijande sektionsmöten
varav det ena skali vara ordinarie årsmöte. Minsta meilanrum mellan mötena skall
vara en månad- ÄnAring av stadgarna skall fbreläggas LCR och Svenska
Ridspoftörbundet för yttrande och goklinnande. För beslutets giltighet fordras an
minst 213 av de närvarande iir ense diirom.

$10 nÖsrnÄrr

Vid årsmöte och extra årsmöte har varje medlem i ungdomssektionen en röst. Vad
giiller medlemsavgiftens eriäggande för an få utöva sin rösträtt giiiier $ I 1 i
föreningens stadgar.

$ i 1 BESLLrT OM OMROSTMNG ViD ALLMÄn"r HAÖre

Omröstning sker öppet. eller med sluten votering om medlem så begär. Dock skall
personval ske med slurna sedlar. Vid val med siutna sediar får vaisedel inte uppta-ta
fler namn än det antal som skail viljas. Samtliga drenden utom de i $9 avgöres med
enkel röstövervikt. Vid lika antal röster äger ordföranden utslagsröst utom i personval
och vid sluten omröstning då lonen avgör.

$ i2 ARSIV{ÖTE

Årsmöte skall hållas tore iijreningens årsmöe dock senast den i5 t-ebruari varje år.
Vad gäller ka-llelse och motioner giller vad som stadgas i $ 13 i föreningens stad,qiu.



$ 13 Ånsli,lslr wo Äxsrrörg

Vid årsmöte skall föijande drenden förekomrna:

1. Val av ordförande f'ör mötet.

2. Anmälan av styreisens vai av sekreterare vid årsmötet.

3. Upprättande av röstllingd.

4. Val av protokoll.justerare och röstniknare.

5. Fastsuillande av dagordning.

6. Faststjillande av om mötet biivit behörigt utiyst"

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberätrelserna-

8. Fasatiillande av baians- och resultaträknine.

9. Revisorernas berättelse.

10. Fråga om ansva$frihet för styreisen.

i 1. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det $ l6
andra stycket angivna antalet-

Val av ordfiirande för sektionen.

Vai av övriga sryreiseledamöter och suppleanter.

Val av ungdomsledamot jiimte personlig suppleant att ingå i föreningens styreise.

Vai på ett år av ledamöter (varav en sammankallande) och suppleanter i
valberedningen.

Val av ombud till distriktsungdomssektionens (DUS) årsmöte och ev andra
möten där sektionen har rätt att representera med ombud.

Övri-ea drenden (motioner) som kan upptas till beslut på årsmöte.
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$14 EXTRe ÅASivrÖre

Ext'a arsmöte håiles då styrelsen så frnner erforderiigt, då minst l}Vo av sektionens
medlemmar eiier då revisorerna så begiir. Styrelsen skall anordna extra årsmöte senast
en månad efter det sådan begd.ran inkommit. Kallelsen skall utfiirdas minst 10 dagar i
förväg på sätt som styrelsen bestdmmer- i kaiielsen skall tydligt fremgå det eller de
drenden som foranleder mötet Vid extra årsmöte skall förekomma punkterna 1-5 i
$ i3 samt ärende f-ör vilket eiler vilka mötet sammankallats. Andra drenden får' inte
förekomma.



$ 15 VALBEREDNFTG

Vaiberedningen består av 2 Ledar:aöter jä:nte 0 supoleante r. Ledanöterna väljs av
årsmötet för perioden iom n;isra årsmöte. I övrigt gäI1er för valberednin-qen vaci sorn
stadgas i $16 i föreningens stadgar.

$16 STYRELSEN

Styrelsen iir då årsrnöte inte drsamiat, sektionens beslutande organ. Styrelsen skall
bestå ay ordförande såmt 5 ordinarie ledamöter samt 2 supoieanter. Mandattiden för
ordinarie ledamot dr två år (från årsmöte till årsmöte). Mandattiden for ordförande
och suppleanter dr ett år. I sektionens sryreise har föreningenrätt att utse representant
jiimte personlig suppleant enligt $23 i föreningens stadgar. Av föreningen utsedd
representant har rösträtt i sektionsstyreisen. Styreisen konstituerar sig sjåilv och kan
som adjungerad ledamot kaila enskild person, även icke mediem. Sådan ledamot har
yttrande- och försiagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses tiil
särskiid befattning inom styrelsen-

Styrelsen åir beslutsför om minst haiva antalet ledamöter dr nårvarande. Besiut fattas
med enkei röstövervikt- Vid lika antai röster g2iller den mening som ordföranden
biträder- Vid lika antal röster vid siuten omrösrning fliller lotten avgörandet.

Kallelse utfdrdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreiigger.
Ordföranden dr dessutom skyldig att kalla till styrelsesammanträde om minst hålfien
av de ordinarie ledamötema så påfordra. Kallelse skall ske skriftligen och
kallelseriden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter samt suppleanter
skall kallas

Vid styrelsesammanträdena skall föras protokoll som justeras av den fungerande
ordföranden jiimre y$erligare en i sammanträdet deltagande ledamot- Kopia av
pro toko ile t skail tillstiillas föreningens s tyrelse-

$17 STYRELSENS ÅrtCCnNpeX
Styrelsen åligger bl a att:

1. Verka för sektionens syften och ändamåi och ansvara för den löpande
verksamheten.

2. Verkstd.lla besiut som fatus av årsmöten.

3. Handha och ansvara för sektionens medei med egen ekonomisk lörvaltning.

4. Tilise an rd.kenskaper förs på ert betry-ggande sätt samt att upprätta tbrenings- och
verksamhe aberättels€r i åm te balans- och resui latrdknin g för sektionen.
Årsberättelser och övriga handtingar skall tillstd.llas sekiionens revisorer senast tre
veckor före ordinarie årsmöte. Kopia av årsredovisningshandlingarna skall även
tillstd.ilas fö re nin gens s tyrelse.

5. Bestämma dag och plas vid årsmöten.

6. Förbereda de drenden som skall behandla.s vid årsmöten.

7. Övervaka stadgarnas riktiga eflerlevnad.



$18 EKONOMTSKT ANSVAR

Sekrionens medlemmar ansvara ej personligen tbr sektionens inglngna förbindeiser. .

s19 ruRiDrsK STATUS

sektionen är inte egen juridisk person utan en sektion av foreningen.

$20 REVTSION

För granskning av sektionens och styrelsens förvaltning står samma revisorer som
uts€s av föreningens årsmöte.

$21 RRMATECKNING

Ungdomssektionens firma tecknas av ordförande elier vice ordförande i förenine med
annan styrelseledamot eiler eljest på sätt styrelsen bestämmer.

Kornmentarer till Stadgar fi)r Ungdomssektion

$4
Me.dlem i förening bgglar ej siirskild avgift till ungdomssektionen. Om föreningen
tycker att det åir lämpligt kan en del av åisavgiftenliif*ta ungdomssektionen.

$e
Andringar av typstadgarna görs endast av Svenska Ridsportförbunder (i samråd med
centrala ungdomssektionen).

$15
Av de valda ledamöterna ska någon utses till sammankallande. Liimpligt antal kan
vara tre. Det åir ej nödvdndigt atr utse suppieanrer.

$16
Låimpligt med lägst fyra och högst tio ordinarie ledamöter. Ha-lva antalet ledamöter
väljs vid varje årsmöte. Suppleanter har yttrande- och näryarorätt på möten, men
endast rösträtt när ordinarie ledamot är borta.




