Stadgar för
Gauti Islandshästförening

Antagna vid årsmöte 20170205

1

§ 1 Namn
Föreningens namn är Gauti Islandshästförening, med verksamhet i huvudsak i Lerums kommun.
Föreningens hemort är Floda, Lerums kommun

§ 2 Ändamål
Gauti Islandshästförening är en ideell förening som är ansluten till Svenska Islandshästförbundet
(SIF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) i enlighet med SIFs anslutning.
Föreningen är en sammanslutning av för islandshästsporten intresserade med ändamål att främja
islandshästen användning på sätt som anges i SIFs stadgar.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens
verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga 1).
Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

§ 3 Föreningens verksamhet
Gauti ska anordna medlemsaktiviteter
Information till medlemmarna ska förmedlas genom vår hemsida, via e-post eller per post till
medlemmar som saknar e-post.
Verksamhetsår ska vara kalenderår.

§ 4 Organisation och tillhörighet
Föreningen är ansluten till riksorganisationen Svenska Islandshästförbundet (SIF). Ett regionalt
samarbete finns också inom Vestur.
Föreningen leds av en styrelse som väljs på årsmöte enlig § 8.
Årsmötet kan besluta att föreningen kan anslutas till annan sammanslutning vars verksamhet och
stadgar är förenliga med målsättningen enligt § 2.

§ 5 Beslutande organ
Föreningen högsta beslutande organ är årsmötet.

§ 6 Medlemskap
Medlem i Gauti kan alla vara som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte och målsättning,
och som förbinder sig att följa dessa stadgar samt årligen erlägga fastställd medlemsavgift till SIF och
Gauti. Huvudmedlem i Gauti kan man vara enligt de regler som tillämpas av SIF.
Man kan bli stödmedlem i Gauti om man har ett huvudmedlemskap i annan lokalförening ansluten
till SIF eller om man vill stödja Gauti utan att vara medlem i SIF. Stödmedlem har samma rättigheter
som huvudmedlem utom i tävlingssammanhang. Där kan man endast representera den förening där
man har sitt huvudmedlemskap. Stödmedlem kan inte tävla om föreningens klubbmästerskap.
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§ 7 Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är uppdelad i två delar: förbundets medlemsavgift som fastställs av SIFs
riksårsmöte och lokalföreningsavgiften som fastställs av Gautis årsmöte.

§ 8 Årsmöte
Årsmöte ska inkallas en gång per år, senast i februari månad. Extra årsmöte kan vid behov inkallas av
styrelsen. Kallelse ska skickas till varje medlem, senast 14 dagar före mötet.
Dagordningen ska omfatta följande punkter.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Mötets öppnande
Godkännande av föredragningslista
Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs
Val av ordförande att föra förhandlingarna
Anmälan av styrelsens val av sekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
Behandling av verksamhetsberättelsen
Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Val av ordförande för ett år samt val av kassör på ett år och eventuella fyllnadsval
Val av två revisorer på ett år
Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa
Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år
Motioner till riksårsmöte
Övriga i förväg anmälda frågor
Övrig information
Mötets avslutande

Varje medlem i Gauti äger en röst. Fullmakter är ej tillåtna. Alla beslut fattas med enkel majoritet. I
händelse av lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal
medlemmar som efter kallelse i vederbörlig ordning infunnit sig. Förslag till årsmötet, att behandlas
under övriga frågor, ska vara Gautis ordförande tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Dessa
förslag samt förslag från styrelsen ska hållas tillgängliga för alla medlemmar i föreningen. Protokoll
från förenigens årsmöte samt röstlängd ska årligen insändas till SIFs kansli.

§ 9 Styrelse
Styrelsen är, då årsmötet inte är samlat, föreningens beslutande organ. Styrelsen ska bestå av det
antal ledamöter som årsmötet fastslår.
Till styrelsen kan väljas den som är medlem i Gauti.
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. I händelse av lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsemöte ska protokoll föras,
som justeras av mötesordförande och ytterligare en ledamot.

§10 Firmateckning
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Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.
Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till styrelseledamöter eller till en eller flera
utsedda personer.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

§ 11 Förändring av stadgar
Eventuell komplettering eller förändring av föreningens stadgar fattas vid årsmöte med 2/3
majoritet.

§ 12 Uteslutning av medlem
Medlem får uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot
föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning kan även begränsas till att omfatta viss tid. Sådan
tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av
föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som
föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för
överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från beslutet skickas till medlemmen.

§ 13 Överklagande
Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SIF
enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

§ 14 Medlemskapets upphörande
Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut
överklagats, ärendet är slutligen avgjort.

§ 15 Upplösning av föreningen
För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra följande årsmöten, hållna med minst en
månads mellanrum. Det fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till bestämt
islandshästsportfrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas SIF.
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Bilaga 1

RF:s STADGAR (utdrag)
1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*
Idrottens verksamhetsidé
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och
frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och
med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser
vi idrott för dem som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till
allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid
ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I
breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och
tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.
Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla
förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där
elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom
idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och
verksamhetsvillkor.
Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

Idrottens vision
Svensk idrott - världens bästa Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill
ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och
samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i
världsklass.

Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och
utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde.
Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
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Allas rätt att vara med Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån
sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller
sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven
idrottsverksamhet.
Rent spel Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla
sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och
en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är
en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .

1 §* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och
värdegrunden
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