
 

Stadgar för Åby Travhästägareförening fastställda på årsmötet den 24 april 2013. 

 

§ 1 Föreningens namn Åby Travhästägareförening.  

 

§ 2 Föreningen har till uppgift:  

att tillvarataga och befrämja medlemmars intressen vid travtävlingar  

på svenska och utländska travbanor.  

att tillvarataga och befrämja medlemmars möjligheter till träning och  

uppstallning på banan eller anläggningar knutna till banan.  

att verka för höjandet och utbredandet av intresset för travsporten.  

 

§ 3 Föreningen skall vara ansluten till Riksförbundet för Sveriges Travhästägare.  

 

§ 4 Föreningen har sitt säte i Mölndal.  

 

§ 5 Varje fysisk person som äger eller har andel i travhäst direkt eller indirekt via bolag kan 

skriftligen ansöka om medlemskap hos styrelsen, vilken äger besluta om inträde i föreningen. 

Som medlem kan även nära anhörig vara till den som uppfyller ovan nämnda krav. 

 

§ 6 Föreningens styrelse kan vid allmänt möte framlägga förslag om uteslutning av medlem 

som motarbetar föreningens ändamål eller uppträder på sådant sätt att styrelsen finner att 

föreningens verksamhet eller anseende skadas.  

För uteslutning av medlem krävs att minst 2/3 av på allmänt möte deltagande medlemmar 

röstar för detta.  

Stadgad avgift skall erläggas senast på förfallodatum. Medlem som inte den 1 juli erlagt avgift 

anses ha utträtt ur föreningen.  

 

§ 7 Medlemsavgifter fastställes på föreningens ordinarie årsmöte.  

 

§ 8 Varje medlem har vid möte en röst under förutsättning att årsavgiften är erlagd. Vid lika 

röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom i fråga om val, då avgörandet sker genom lottning.  

Omröstning sker öppet såvida inte mötet beslutar annat. I personval genomförs sluten 

omröstning om någon så begär.  

 

§ 9 Föreningens beslutande organ är allmänna möten och styrelsen. 

 

§ 10 Allmänna möten är dels ordinarie årsmötet, dels extra möte. Årsmötet hålls senast under 

april månad. Extra möten hålls, då styrelsen finner så nödvändigt eller då minst 10 % av 

föreningens medlemmar därom gör skriftlig framställning.  

Kallelse till allmänt möte skall av styrelsen skriftligen utsändas till medlemmarna senast 14 

dagar före mötet.  

Vid årsmötet skall förekomma:  

1. val av ordförande för årsmötet 

2. val av sekreterare för årsmötet 

3. justering av röstlängd  

4. fråga om årsmötet är behörigt utlyst  

5. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet  

6. behandling av styrelsens och revisorernas berättelser  

7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  



8. fastställande av arvoden  

9. val av ordförande i styrelsen  

10. val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter  

11. val av två revisorer och två revisorssuppleanter  

12. val av fullmäktige och suppleanter till Riksförbundet för Sveriges Travhästägare  

13. val av valberedning  

14. fastställande av medlemsavgifter  

15. från styrelsen hänskjutna frågor  

16. från medlemmar anmälda frågor 

17. övriga frågor  

 

§ 11 Medlem som önskar få fråga behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen anmäla 

ärendet till styrelsen senast 8 dagar före mötet. Skulle vid allmänt möte fråga väckas, må 

denna upptagas till behandling, om mötet så beslutar.  

 

§ 12 Föreningens styrelse består av sju ledamöter samt två suppleanter.  

Föreningens ordförande väljs särskilt och för en tid av ett år. Styrelsens övriga ledamöter väljs 

för en tid av två år växelvis varav tre ordinarie det ena året och de övriga tre påföljande år. 

Suppleanter väljs för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordföranden, sekreterare 

och kassaförvaltare samt ett arbetsutskott på minst tre personer, i vilket ordföranden är 

självskriven. Styrelsen utser den eller de personer inom styrelsen som tecknar föreningens 

firma och fastställer sin arbetsordning. Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av 

ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger 

ordföranden utslagsröst. 

 

§ 13 Styrelsens befogenheter och åligganden är:  

att företräda föreningen och förvalta föreningens angelägenheter i överensstämmelse med 

dessa stadgar.  

att rekrytera medlemmar.  

att föra medlemsförteckning.  

att föra protokoll över ärendebehandling och beslut vid styrelsesammanträde.  

att bedriva till föreningen hörande ekonomisk verksamhet, kassabok samt förteckning över 

föreningens egendom. 

 

§ 14 Föreningens räkenskaper följer kalenderår och skall tillsammans med bokslut vara 

tillgängliga för revisorernas granskning senast den 15 februari hos kassaförvaltaren.  

 

§ 15 Revidering av föreningens räkenskaper och granskning av styrelsens förvaltning  i övrigt 

sker genom revisorerna som avger revisionsberättelse. Revisionsberättelsen skall vara 

överlämnad till styrelsen senast den 1 mars.  

 

§ 16 Vid fråga om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning skall detta 

särskilt anges i kallelse till mötet. För giltighet av stadgeförändring fordras beslut därom vid 

två på varandra följande allmänna möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.  

För föreningens upplösning fordras beslut därom vid två på varandra följande allmänna möten 

varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Besluten om upplösning fordrar 2/3 majoritet av 

närvarande röstberättigade medlemmar. 

Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar disponeras för något ändamål som är att 

hänföra till travsportens främjande. 

 


