
§ 1 Namn och hemort 
Föreningens namn är Tölt in Harmony. Hemorten är ordförandens.  

§ 2 Ändamål och verksamhet 
Föreningen är en ideell och rikstäckande intresseförening med syfte att lokalt, nationellt och 

internationellt verka för en hästvänlig och hållbar ridsport som främjar god ridning och 

utveckling av islandshästen.  

§ 3 Beslutande organ 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 

§ 4 Medlemskap 
Medlem i föreningen medges den som har intresse av att stödja klubben i dess syfte och 

målsättning och som förbinder sig att efterleva Tölt in Harmony:s stadgar samt årligen erlägga 

fastställd medlemsavgift. Om fastställd medlemsavgift ej erlagts senast fastställt datum 

upphör medlemskapet. 

§ 5 Medlemsavgift 
Medlemsavgiften fastställs på årsmötet. Ny medlem erlägger hel årsavgift, närhelst han/hon 

under året blir medlem.  

§ 6 Årsmöte 
Till föreningens årsmöte skall kallas en gång per år senast 28 februari, med kallelse via e-

post/annan skriftlig kallelse, senast 14 dagar före mötet.  

Dagordningen skall innehålla följande punkter: 

1. Öppnande 

2. Godkännande av dagordning 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

6. Fastställande av röstlängd 

7. Årsmötets behöriga utlysande 

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

9. Revisionsberättelse och fastställande av balans- och resultaträkning. 

10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

12. Fastställande av årsavgiften 

13. Val av föreningens ordförande (1 år) 

14. Val av övriga styrelseledamöter 

o Vice ordf (2 år) 

o Sekreterare (1 år) 

o Kassör (2 år) 

o Ledamot (1 år) 

o Ledamot (2 år) 

o Ledamot (1 år) 

 

15. Val av suppleanter 



o Suppleant (2 år) 

16. Val av revisor 

17. Val av valberedning 

18. Övriga frågor 

19. Mötets avslutande 

Varje medlem som deltar i årsmötet äger en röst. 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, skall vara ordföranden tillhanda senast en vecka före 

årsmötet. Dessa förslag samt förslag från styrelsen skall hållas tillgängliga för alla 

medlemmar i föreningen.  

§ 7 Extra årsmöte 
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en 

revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det. Sådan framställning skall 

lämnas skriftligen och innehålla skälen för begäran. 

När styrelsen har mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant 

möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning 

ska skickas till medlemmarna senast sju dagar innan möte via e-post, eller ordinarie post. 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling. Varje medlem 

som deltar i mötet har rösträtt enligt det som gäller för ordinarie årsmöte. 

§ 8 Styrelsen 
Styrelsen är, då årsmötet ej är samlat, föreningens beslutande organ. Styrelsen består av 

ordförande samt 2-8 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, 

kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder 

suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i denne ställe.  

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av 

styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.  

§ 9 Revisorer och Räkenskapsår 
Revisorer och revisorsuppleanter väljs på ett år. Revisorerna skall fortlöpande kontrollera 

föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning. Dessutom skall revisorerna också 

avgöra om användandet av föreningens medel skett i överensstämmelse med dess målsättning. 

Revisorerna skall vid räkenskapsårets utgång granska årsredovisningen, räkenskaperna och 

styrelsens förvaltning samt avge revisionsberättelse till årsmötet. Räkenskapsåret är 1 januari-

31 december. 

§ 10 Firmateckning 
Firman tecknas av ordföranden och kassör var för sig. 

§ 11 Valberedningens arbetsuppgift 
Valberedningen har att i god tid före årsmötet genom kontakter med styrelse och medlemmar 

ta fram förslag på kandidater till ny styrelse, revisorer samt ombud. Dessa förslag skall hållas 

tillgängliga för alla medlemmar, via e-post eller hemsida. 



§ 12 Stadgeändring 
Ändringar rörande föreningens stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet. 

 


