Stadgar
Swedish Reined Cow Horse Association
1. Namn och ändamål
1.1
Föreningen är en riksorganisation, en ideell förening, med namnet Swedish Reined Cow
Horse Association. Den officiella förkortningen är SRCHA med organisationsnummer
802428-6232.
1.2
Föreningens säte är kassörens hemort. Årsmötet kan besluta om annat säte om det av
praktiska skäl skulle vara fördelaktigt.
1.3
Först av allt är SRCHA inte en rasorganisation. Det är en prestationsorienterad förening. En
bra reined cow horse kan vara av vilken ras som helst. Det man främst ser till är en häst med
känsla för boskap och som samtidigt lyssnar till sin ryttare. För att lyckas i NRCHA-klasser
räcker det inte med en bra cutting- eller reininghäst. Det krävs en all-around häst, en häst
som klarar ett sammansatt reiningmönster, klarar att arbeta boskap utanför hjorden och som
även kan hantera boskap "down the fence" på arenan. Det är denna typ av häst som
medlemmarna i SRCHA ägnar sig åt att bevara; hästen, träningsmetoderna och det slutliga
resultatet - en enastående tränad reined cow horse. SRCHA följer NRCHA's särskilda
normer för hur en reined cow horse skall tränas. I denna träningsteknik finns inga genvägar.
Istället krävs lång och tålmodig träning för både häst och ryttare för att nå det slutgiltiga
målet. Sammanfattning av ändamål:
- Att bevara de "gamla" metoderna hur man tränar Reined Cow Horses.
- Att verka för att samtliga medlemmar aktivt deltar i SRCHA's verksamhet.
- Att intressera medlemmarna, och ungdomar i synnerhet, för att bevara och föra traditionen
vidare.
1.4
Regelboken för National Reined Cow Horse Association skall följas.
1.5
Föreningen har ansvar för medlemsregister samt att administrera och föra ett officiellt
register över tävlingsresultat/earnings i SRCHA klasser för klassificering av ryttare och hästar
i tävlingssammanhang. Föreningen kan dela medlemsuppgifter med NRCHA, National
Reined Cow Horse Ass.
2. Medlemskap
2.1
Envar person som anmäler sig och erlägger medlemsavgift antages som medlem och har

därmed rösträtt vid årsmötet.
2.2
Medlemskapet är begränsat till enskilda personer.

2.3
Enskild medlem som synnerligen förtjänstfullt har verkat för föreningens bästa kan genom
beslut vid årsmöte utses till hedersmedlem i föreningen.
2.4
Medlem som ej betalt föreskriven årsavgift skall anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar, härunder vid var tid gällande NRCHA
Handbook, eller på annat sätt motverkar föreningens intresse, kan genom beslut av styrelsen
uteslutas ur föreningen. Sådan uteslutning meddelas också NRCHA, USA. För ett sådant
beslut krävs 2/3 majoritet av styrelsens ordinarie ledamöter. Beslutet kan överklagas till
årsmötet.
3. Årsavgift
Årsavgiftens storlek fastställs på föreningens ordinarie årsmöte eller i den ordning årsmötet
beslutar och gäller förskottsvis. Erlagd avgift kan aldrig betalas tillbaka.
4. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara lika med kalenderår.
5. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av kassör och ordföranden var för sig.
6. Styrelse
6.1
Styrelsen skall mellan årsmötena handha föreningens angelägenheter i enlighet med dessa
stadgar och av årsmötet fattade beslut.
6.2
Styrelsen skall bestå av minst fem (5) och maximalt sju (7) ordinarie ledamöter, samt högst
fyra (4) suppleanter. Dessa väljs vid föreningens årsmöte. Medlemmar invalda i styrelsen
skall betala medlemsavgift innan tillträde. Ingen i styrelsen skall vara under arton (18) år.
6.3
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt ledamöter
motsvarande det antal som årsmötet beslutat. Ordförande och kassör väljs av årsmötet.
Ordinarie ledamöter väljs på två (2) år och suppleanter på ett (1) år. För att undvika att hela
styrelsen står i tur att avgå vid samma tillfälle skall val av ledamöter ske växelvis. Ledamot i
tur att avgå kan omväljas.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad
ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och
förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom

styrelsen.
6.4
Föreningens affärer och intressen skall handhas av föreningens styrelse. Styrelsen har rätt
att fatta beslut inom ramen för dessa stadgar. Styrelsen är beslutför om minst 2/3 av
styrelsens ledamöter är närvarande. Vid omröstning med lika röstetal har ordförande
utslagsröst.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde
föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde om minst två ledamöter
så påfordra. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst (1) en vecka.
Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas. Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som
justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande
ledamot.
6.5
Om plats i styrelsen blir vakant p.g.a. dödsfall, uppsägning eller annan orsak skall platsen
vara vakant till nästa årsmöte eller extra årsmöte.
7. Val
7.1
Alla styrelsemedlemmar väljs av årsmötet eller extra årsmötet. Varje närvarande
röstberättigad medlem har genom fullmakt rösträtt för högst en (1) icke närvarande medlem.
Alla beslut fattas med enkel majoritet där ej annat har föreskrivits i dessa stadgar.
7.2
Årsmötet väljer årligen en valberedning innehållande lägst två och högst tre ledamöter varav
en utses som sammankallande. Mandattiden är tre år och skall fördelas så att en ledamot
nyväljs varje år. Röstberättigad medlem i föreningen får senast tio (10) dagar före mötet, vid
vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag på
kandidater för de befattningar, för vilka val skall ske. Kandidater som inte nominerats i rätt tid
är inte valbara. Valberedningen skall senast åtta (8) veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas
mandattid går ut vid årsmötet, om de är villiga att kandidera för en ny period. Den
sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de
olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering på mötet kan
endast ske om föreslagna till visst uppdrag understiger det antal som skall väljas. Alla
föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till
valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande. Den som
ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom
om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall protokollet
överlämnas till styrelsen.
8. Årsmöte
8.1
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse skall ske elektroniskt till
samtliga medlemmar senast 21 dagar före mötet. Den medlem som så särskilt begär skall få
sin kallelse skriftligen.

8.2
Kallelse till extra årsmöte skall ske elektroniskt till samtliga medlemmar senast 21 dagar före
mötet, Den medlem som så särskilt begär skall få sin kallelse skriftligen. Extra årsmöte sker
då styrelsen så anser erforderligt, om ärenden måste behandlas under verksamhetsåret och
ej kan vänta till ordinarie årsmöte. Kan även ske då minst 10 % av de röstberättigade
medlemmarna anser det och genom skriftlig framställning till styrelsen anger det ärende för
vars behandling sammanträdet påkallas. På kallelsen skall noggrant anges vilket skäl som
föranleder det extra årsmötet.
8.3
För att förslag från medlemmar skall kunna behandlas på årsmötet skall dessa vara
inlämnade till styrelsen senast två (2) veckor innan årsmötet.
8.4
Följande ärende skall förekomma på dagordningen för ordinarie årsmöte:
- Val av årsmötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justerare tillika rösträknare)
- Fråga huruvida mötet blivit behörigt utlyst
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande av resultatoch balansräkning.
- Föredragning av revisorernas berättelse
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
- Fastställande av antal ledamöter och suppleanter
- Val av styrelse (ordförande, kassör samt övriga ledamöter)
- Val av styrelsesuppleanter
- Val av revisor samt revisorsuppleant
- Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
- Val av valberedning varav en sammankallande
- Fastställande av årsavgift
- Fastställande av eventuella arvoden
- Behandling av ärenden som av styrelsen framlagts eller hänskjutits till årsmötet
9. Revision
En revisor jämte en revisorssuppleant väljs av årsmötet. Revisorn skall i överensstämmelse
med dessa stadgar granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt avge
revisionsberättelse om dessa.
10. Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom enhälligt beslut på ordinarie årsmöte eller
med 2/3 majoritet vid två (2) på varandra följande möten (varav det ena skall vara ordinarie
årsmöte) med minst sex (6) månaders mellanrum.
11. Föreningens upplösning
Föreningens upplösning kan endast ske med 2/3 majoritet vid två (2) på varandra följande
möten (varav det ena skall vara ordinarie årsmöte) med minst sex (6) månaders mellanrum.

Om föreningen upplöses skall styrelsen, efter det att föreningens skulder och krediter är
lösta, sälja alla föreningens tillgångar. Därefter skall föreningens återstående behållning
tillfalla National Reined Cow Horse Association i USA.

Stadgarna är antagna vid SRCHA's årsmöte den 2006-03-18.
Uppdatering av stadgar:
Ändring efter beslut på Årsmöte 2015: Antal revisor och revisorssuppleant – 9. Revision
Ändring efter beslut på Årsmöte 160213: Kallelse sker elektroniskt - 8. Årsmöte
Ändring efter beslut på Årsmöte 170218: Föreningens typ, säte och org.nr - 1. Namn
och ändamål
Tillägg enligt beslut på Årsmöte 180217: Punkt 1.5

