Senast uppdaterad 18 augusti 2021
Stadgar för ideell förening Horses for Happiness
Ideella föreningens namn och säte
§ 1. Den ideella föreningen, fortsatt benämnd "föreningen", kallas Horses for Happiness och har säte i
Malmö.
Ideellt ändamål
§ 2. Föreningens arbete ska bedrivas som en allmännyttig ideell förening med ändamålet att verka för
inkludering inom hästsporten.
Medlemskap
§ 3. Föreningen är öppen för samtliga som delar föreningens ändamål och följer dess stadgar.
§ 4. Medlemskap erhålls genom att sökanden skickar ett e-mail till info@horsesforhappiness.org med
informationen om att medlemskap önskas samt uppger namn, adress och födelsedata. Sökanden
godkänner därigenom att föreningen får använda sökandens personuppgifter i den mån det behövs för
att föra medlemsregistret samt för kommunikation med hen avseende medlemskapet och föreningen.
Medlemsinsats
§ 5. Medlemmarna har möjlighet att delta i föreningen med ideella insatser enligt överenskommelse
med styrelsen.
Utträde ur föreningen
§ 6. Utträde ur föreningen sker genom att medlemmen skickar ett e-mail till
info@horsesforhappiness.org med informationen att medlemmen utträder ur föreningen.
Uteslutning
§ 7. En medlem som bryter mot föreningens stadgar och åsidosätter sina skyldigheter, genom att t.ex.
inte följa fattade beslut, motarbeta föreningens intressen eller skadar föreningen, får uteslutas av
styrelsen.
§ 8. Innan uteslutning blir aktuellt ska medlemmen i fråga få tillfälle att, inom 14 dagar, yttra sig över
de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts.
§ 9. I beslut om uteslutning ska skälen redovisas samt information om överklagande framgå.
Styrelse
§ 10. Styrelsen ska bestå av minst tre styrelseledamöter utan suppleant/-er. Till styrelseledamot kan
endast den som är medlem i föreningen väljas.
§ 11. Styrelseledamöter väljs på årsmötet för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte.
§ 12. Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av
samtliga ledamöter.
§ 13. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
§ 14. Styrelsen har till uppgift att företräda föreningen och bevaka dess intressen. Vidare ansvarar
styrelsen för föreningens ekonomi och för att verkställa de beslut som fattas på årsmötet.
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§ 15. Styrelsen ska sammanträda då antingen ordföranden eller två andra styrelseledamöter begär det.
Räkenskapsår
§ 16. Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari - 31 december.
Årsredovisning
§ 17. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
Årsmöte
§ 18. Årsmöte ska i föreningen hållas före juni månads utgång varje år.
§ 19. Extra årsmöte ska hållas då styrelsen finner skäl till det. Styrelsen kan även kalla till extra
årsmöte om minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär det för att behandla ett
angivet ämne.
§ 20. Endast medlemmar får närvara på årsmötet.
§ 21. Varje medlem äger en röst på årsmötet. Rösträtt utövas av medlemmen personligen eller genom
ombud. Som ombud tillåts medlems eventuella make/sambo, annan medlem eller ställföreträdare för
annan medlem.
Ett ombud måste ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. Utställd fullmakt
gäller högst i ett år från utfärdandet.
§ 22. Omröstning sker öppet.
§ 23. För att få utöva sin rösträtt vid ett årsmöte måste varje medlem varit medlem i minst 6 månader.
§ 24. För kallelse till årsmöte ska följande gälla:
a) Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske senast två veckor i förväg.
b) Kallelse till extra årsmöte ska ske senast två veckor i förväg.
c) Kallelse ska ske via e-post.
d) Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för årsmötet samt de ärenden som ska behandlas.
e) Önskar en medlem att visst ärende behandlas på ett årsmöte ska detta skriftligen anmälas till
styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
§ 25. På ordinarie årsmöte ska förekomma:
1. mötets öppnande,
2. godkännande av dagordning,
3. val av ordförande,
4. anmälan av ordförandens val av protokollförare,
5. val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet,
6. fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst,
7. fastställande av röstlängd,
8. styrelsens årsredovisning,
9. fastställande av resultat- och balansräkning,
10. beslut om resultatdisposition,
11. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
12. arvode åt styrelsen,
13. val av styrelseledamöter,
14. val av valberedning,
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15. av styrelsen till mötet hänskjutna frågor, och
16. mötets avslutande.
§ 26. På extra årsmöte ska, utöver vad som framgår av föregående paragraf punkt 1-7, ärenden som
blivit utlysta och inkluderade i kallelsen tas upp.
Ordningsregler
§ 27. Styrelsen har rätt att besluta om ordningsregler för föreningen.
Föreningens vinst
§ 28. Föreningens vinst ska föras in i ny räkning.
Upplösning och likvidation
§ 29. Föreningen kan lösas upp frivilligt om styrelsen så beslutar.
§ 30. Eventuellt överskott vid en upplösning eller likvidation av föreningen ska skänkas till välgörande
ändamål som har anknytning till den ideella föreningens ändamålsområde.
Ändring av stadgar
§ 31. Ändring av stadgarna kan ske på årsmöte om en kvalificerad majoritet av närvarande medlemmar
beslutar därom.
Ovanstående stadgar har antagits vid extra årsmöte 18 augusti 2021.
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