
STADGAR: IDEELLA FÖRENINGEN VIDARE FRÅN TRAVBANAN (VFT) 

 

Föreningens ändamål och firma 

1. Föreningens ändamål är att stärka travhästens anseende inom hela hästnäringen genom att 

arbeta för omskolning av travhästen till andra grenar inom hästsporten.  

2. VFT skall arbeta dels genom egna projekt i syfte att på kort sikt omskola travhästar, och 

därvid agera ledande för övriga aktörer, dels skapa opinion och medvetenhet, dels genom att 

främja lokala engagemang och möjliggöra lokalföreningar till vilka VFT beviljar medlemskap. 

3. Föreningen skall aktivt arbeta för att inbringa donationer i syfte att möjliggöra dess ändamål. 

4. Styrelsen har sitt säte i Örebro. 

Anslutning och medlemskap 

5. Såväl fysiska som juridiska personer kan ansöka om medlemskap. 

6. För att erhålla rösträtt vid nästkommande års årsmöte skall medlemskap vara tecknat och 

betalt senast den 1 november innevarande år. 

Uteslutning 

7. Medlem, fysisk eller juridisk person, kan uteslutas vid det fall den uppvisat gravt illojalt 

beteende mot föreningen eller skadat hästnäringens anseende. För beslut om uteslutning 

skall frågan meddelas årsmötet. För beslut krävs ¾ majoritet av avgivna röster. 

Organisation och ledning 

8. VFT:s styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) personer. Styrelsen kan även bestå 

av ytterligare en (1) eller två (2) suppleanter. 

 

Varje styrelseledamot väljs på ett eller två år, varav minst två på två år och minst en på ett år, 

utan begränsning om hur många gånger den kan väljas om. 

 

9. Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och kassör.  

10. Styrelsen skall sammansättas genom personer med god kunskap i någon del som främjar 

VFT:s ändamål och skall besitta genuin kärlek för djuret häst. 

11. Styrelsen är beslutsför då antalet ledamöter vid sammanträdet är minst tre. 

12. Styrelsen skall sammanträda minst sex (6) gånger per år. 

13. Styrelsen skall arbeta för att föreningen ska uppnå sitt syfte, §§ 1-3. 

 

Valberedning 

14. Vid årsmötet utses en valberedning om tre (3) personer vilka föreslår styrelseledamöter, 

eventuella styrelsesuppleanter, två revisorer samt en revisorssuppleant. Varje 

valberedningsledamot väljs på ett eller två år, varav minst två på två år och minst en på ett 

år, utan begränsning om hur många gånger den kan väljas om. 

15. Valberedningen ska senast 45 dagar före årsmötet meddela medlemmarna sina förslag. 

Motförslag skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar från årsmötet. 

 

Föreningens räkenskapsår 



16. Föreningens räkenskapsår ska omfatta kalenderår. 

Föreningens årsmöte 

17. Föreningen skall årligen kalla till årsmöte vilket skall genomföras senast den 30 april. Kallelse 

skall sändas senast den 1 mars innevarande år till samtliga röstberättigade medlemmar i 

enlighet med stadgarna till den e-mailadress medlemmen till styrelsen angivit. 

18. Vid årsmötet ska följande ärenden handläggas: 

 

1. Godkännande av dagordning 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Val av två medlemmar att jämte ordförande justera protokollet och att tillika vara 

rösträknare. 

6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 

7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse 

8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande tjänstemän 

10. Fastställande om arvode till styrelseledamöter, valberedning samt revisorer 

11. Fastställande av medlemsavgifter 

12. Val av ledamöter i styrelsen 

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden till och med nästa ordinarie 

årsmöte 

14. Utseende av valberedning 

15. Från styrelsen hänskjutna förslag 

16. Av medlem enligt § 20 väckta förslag 

17. Eventuella ärenden enligt § 7, § 21, § 22 och § 23. 

 

19. Beslut fattas genom enkel majoritet, förutom vid de fall stadgarna kräver ¾ majoritet. 

20. Medlemmar som önskar väcka förslag ska senast 30 dagar före årsmötet göra skriftlig 

anmälan till styrelsen med angivande av förslaget och skälen härför. 

Föreningens upplösning och ändring av stadgarna 

21. VFT kan endast upplösas genom beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmötet. För 

beslut krävs ¾ majoritet av avgivna röster. 

22. Vid upplösning överlämnas eventuell behållning i föreningen till någon organisation vilken 

har till syfte att främja hästvälfärd. Beslut fattas vid sista årsmötet. 

23. För ändring av stadgarna krävs beslut om ändring vid två på varandra följande årsmöten med 

minst en månads mellanrum varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. För beslut krävs ¾ 

majoritet av avgivna röster. 

 


