Föredragningslista
till ASVT:s årsstämma 2022
1.

Stämman öppnas
Val av stämmofunktionärer:
a) Stämmoordförande
b) Protokollförare
c) Justeringsmän

Suppleanter valda 2021 för en tid
av ett år:
Lars-Inge Olsson, Brunskog
Annika Lindblom, Ekerö

2.

Fastställande av röstlängd

11.

Fastställande av medlemsavgift för nästa 		
verksamhetsår

3.

Styrelse och förvaltningsberättelse för 		12.
tiden 2021-01-01 till 2021-12-31

4.

Revisorernas berättelse

5.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och 		
generalsekreteraren

6.

Användande av uppkommen vinst 			
eller täckande av förlust
13.

Val av valberedning
Till valberedning inför föreningsstämman
valdes 2021:
Stefan Johansson, Stockholm och Håkan 		
Persson, Röbäck. Peter Martinson, 			
Helsingborg, Lars-Otten Froode, Trensum, 		
Susanne Demmers, Heby.
Sammankallande: Stefan Johansson 			

7.

Fastställande av ersättning till 			
styrelseledamöter och revisorer

8.

Val av ledamöter i styrelsen
Ledamöter valda 2021 för en
tid av två år:
Jenny Nilsson, Norrköping
Jenny Larsson, Sala
Katarina Brodda, Skurup
Christer Häggström, Stockholm
Ledamöter valda 2020 för en
tid av två år:
Ingemar Alin, Ljusdal
Johan Hellander, Ekerö
Anders Jonsson, Falun
Nils Larsson, Borlänge
Ulrika Rehn, Arnäsvall

9.

Val av ordförande

10.

Val av två revisorer samt suppleanter
för dessa
Ordinarie revisorer valda 2021 för en
tid av ett år:
Björn Fjällström, Sollentuna
Bengt Wall, Segmon

Styrelsens förslag och framställningar 		
enligt stadgarna
a) Eventuell hedersledamot
b) Eventuell guldnål
c) Från styrelsen hänskjutna frågor
Förslag till ändringar i stadgarna.

14.

Motioner och frågor
Av medlemmarna i laga tid väckta motioner
och frågor, där synpunkter från styrelsen
önskas. Motioner och frågor av detta slag 		
ska anmälas till ASVT:s kansli senast
2022-02-05.

15.

Övriga frågor
Frågor där synpunkter från styrelsen inte
efterfrågas. Dessa kan tas upp och
diskuteras spontant på stämman. Dock bör 		
stämmans tidsprogram respekteras.

16.

Stämman avslutas

1

Stadgar för
Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen
§1
Föreningen skall främja aveln med
varmblodiga travhästar. Detta skall
ske genom att:

§3
Medlem äger rätt att när som helst
begära utträde ur föreningen.
Anmälan om utträde skall göras till
föreningens kansli och är omedel• Stimulera intresset för aveln och bart verkande. Medlem som motarbetar för dess utveckling.
arbetar föreningen, försvårar dess
• Verka för att landets uppfödare
arbete eller skadar dess eller travfår rimliga ekonomiska förutsätt- hästavelns anseende, kan uteslutas
ningar för sin verksamhet, t ex i
av styrelsen. Beslutet skall delges
form av en gynnsam utveckling av skriftligt och i rekommenderat
uppfödarpremierna.
brev. Det kan överklagas genom
• Underlätta rekrytering av lämp- skriftligt besvär till årsstämman
liga avelsdjur.
och skall då ha inkommit inom 30
• Samverka med travsportens
dagar från delgivningen.
organisationer, samt med massmedia och offentliga myndigheter § 4
på ett sätt som gagnar svensk avel. Styrelsen består av 9 ledamöter
• Vara beredd att verka som
valda på 2 år av ordinarie förennationell huvudorganisation för
ingsstämma. Mandattiden för 4
landets uppfödare samt att utgöra ledamöter skall upphöra under ett
ett centrum för kompetens inom
och samma år. Mandattiden för
avel och praktiska uppfödarfrågor. övriga ledamöter upphör under
• Ha beredskap och kompetens för det därpå följande året. Styrelseatt kunna bära huvudmannaskapet ledamot för vilken mandattiden har
för svensk avel.
utgått kan återväljas. Fyllnadsval
• Följa den internationella utveck- skall förrättas vid föreningsstämlingen och delta i utvecklingen av ma. Styrelseledamöternas ersättde regelverk som styr avelsutbytet ning fastställs av föreningsmed andra länder.
stämman. Ordförande väljs av
• Verka för högkvalitativ utbildning stämman. Vice ordförande utses av
och information i frågor kring avel styrelsen inom sig. Sekreterare och
och uppfödning.
ekonomiansvarig kan styrelsen utse
inom eller utom sig. Om styrelsen
§2
anser det nödvändigt, äger den
Medlemskap i föreningen kan be- också rätt att tillsätta arbetsutskott
viljas varje enskild person som är och funktionärer. Styrelsen
intresserad av föreningens verksammanträder då ordföranden
samhet och delar dess grundlägfinner det påkallat eller då minst
gande målsättning. Medlem skall 3 ledamöter så begär. Kallelse till
årligen erlägga den medlemsavgift styrelsesammanträde sker på ordfösom fastställs vid föreningsstäm- randes anmodan och utgår genom
man. Medlem som ej inom rimlig verkställande chefens försorg
tid erlägger medlemsavgift kan
via brev eller e-post till samtliga
uteslutas ur föreningen, men skall ledamöter om inte medlem särskilt
dessförinnan ha uppmärksammats önskar kallas på annat sätt.
om detta.
Styrelsen är beslutsmässig, då
minst 5 ledamöter är närvarande.
Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföran2

den utslagsröst, utom vid personval
då lottning skall företas.
§5
Styrelsen skall
• uppmärksamt följa utvecklingen
när det gäller avel och praktisk
uppfödning samt verka för gynnsam utveckling inom dessa områden.
• på bästa sätt förvalta föreningens
ekonomi och administrativa ledning samt fastställa dess budget.
• anställa verkställande chef, vilken
är ansvarig för föreningens administration och ekonomi enligt av
styrelsen fastställd befattningsbeskrivning.
• bereda och pröva alla inkommande ärenden inför deras behandling
vid föreningsstämman.
• verkställa av föreningsstämman
fattade beslut.
• upprätta och till revisorerna avge
en verksamhetsberättelse för det
föregående året. Denna skall föreligga senast 1 mars innevarande
verksamhetsår.
• besluta om tid och plats för föreningsstämman.
§6
Styrelsens ordförande/vice
ordförande skall
• inleda föreningsstämman.
• leda förhandlingar och styrelsesammanträden.
§7
Föreningens två revisorer jämte
två revisorsuppleanter väljs av
föreningsstämman för ett år.
Granskning av räkenskaper,
revisorernas berättelse och förslag
avseende styrelsens ansvarsfrihet
skall ha lämnats in så att revisionsberättelsen är tillgänglig för
medlemmarna senast 14 dagar före
ordinarie föreningsstämma. Den
skall bifogas årsberättelsen.

Stadgar för
Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen
§8
Ordinarie föreningsstämma skall
hållas årligen senast fem månader
efter bokslutsdatum, på tid och
plats som fastställs av styrelsen.
Följande punkter skall alltid vara
upptagna på dagordningen:
1. Val av stämmofunktionärer:
a) stämmoordförande
b) protokollförare
c) justeringsmän
2. Upprätta förteckning över
närvarande medlemmar
3. Styrelse- och förvaltningsberättelse
4. Revisionsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
6. Användande av uppkommen
vinst eller täckande av förlust
7. Fastställande av ersättning till
styrelseledamöter och revisorer
8. Val av ledamöter i styrelsen
9. Val av ordförande
10. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa
11. Fastställande av medlemsavgift
för nästa verksamhetsår
12. Val av valberedning
13. Styrelsens förslag och framställningar
14. Fråga, som av föreningsmedlem genom skriftlig framställning
blivit väckt senast en månad före
sammanträdet. Från styrelsen hänskjutna frågor skall anges i kallelsen till stämman.
Extra föreningsstämma avhålls
när styrelsen, eller minst 1/10 av
medlemmarna, begär det. Vid föreningsstämma har varje medlem en
röst. Röstning genom fullmakt får
ej förekomma. Stämman skall utse
en valberedning om fem personer
för nästkommande år. Till sammankallande utses den som enligt
turordningen står i tur att avgå.

Valberedningens förslag skall vara täckande fackpress. Endast motstyrelsen tillhanda senast två må- förslag som beretts enligt denna
nader före föreningsstämman. Det ordning kan behandlas på stämman.
skall bifogas kallelsen.
§ 11
Stämman öppnas av styrelsens ord- Beslut om stadgeändring kräver
förande eller vice ordförande. Vid kvalificerad majoritet med 2/3 av
deras frånvaro kan annan styrelse- rösterna vid föreningsstämma.
medlem, utsedd av de närvarande,
öppna stämman. Omröstning sker § 12
slutet eller öppet. Vid personval
Angående upplösning av föreningen
ska röstning ske med slutna sedlar gäller: För upplösning av föreningen
om närvarande medlem så begär. krävs majoritetsbeslut vid två på
Beslut skall grundas på enkel
varandra följande föreningsstämmor,
röstövervikt. Vid stämman skall
avhållna med minst tre månaders
protokoll föras. Det skall rymma
mellanrum. En av dessa skall vara
en förteckning över närvarande
ordinarie. Vid båda stämmorna skall
medlemmar, en beskrivning av
beslutet ha uppnått 2/3 majoritet. Vid
varje ärende samt en sammanfatt- upplösning skall föreningens tillning av varje beslut. Om röstning gångar användas för att främja avel
ägt rum, skall röstetalen anges.
och uppfödning i enlighet med de
Röstberättigad som vid en röstmålsättningar som fastställs i § 1 av
ning tillhört minoriteten, kan på
dessa stadgar.
egen begäran få detta antecknat i
protokollet. Sådan reservation skall § 13
framställas direkt vid mötet.
Föreningen sparar personuppgifter
för hantering av medlemskap
§9
och utskick av information
Kallelse till föreningsstämma skall och erbjudanden så som till
utsändas per post till varje medlem exempel, men ej begränsat till
senast fyra veckor före stämman. medlemstidning. Medlemmars
Kallelsen skall ange de ärenden
personuppgifter delges för samma
som skall behandlas. Övriga med- ändamål även till samarbetspartners
delanden till medlemmarna sker
och Svensk Travsport.
skriftligen per post, e-post, via
Personuppgifter för medlemmar
föreningens informationsblad, dess sparas i upp till ett år efter att en
hemsida på internet eller i riksmedlem avslutat sitt medlemskap.
täckande fackpress.
§ 10
Valberedningens förslag skall
delges medlemmarna senast två
månader innan stämman. Motförslag skall ha kommit valberedningens ordförande tillhanda senast
två veckor före stämman, för att
delges medlemmarna senast en
vecka innan stämman via e-post,
föreningens informationsblad, dess
hemsida på internet eller i riks3

Stadgarna ursprungligen antagna
i Malmö 1941. Stadgarna reviderade i Kvibille den 17 oktober
1987. Stadgarna reviderade i
Halmstad under 1994. Stadgarna
reviderade i Skövde den 5 mars
2005. Stadgarna reviderade i
Stockholm den 5 mars 2011. Stadgarna reviderade i Stockholm 19
mars 2016 och 17 mars 2018.

