
 

   STADGAR för Svenska Haflingerföreningen     
                                 Reviderade 2014 05 06 

§ 1 Namn, säte, ändamål och tillhörighet 
• Föreningens namn är Svenska Haflingerföreningen, förkortat SHF. 

Styrelsen bestämmer var föreningen skall ha sitt säte. 

SHF är en ideell förening vars ändamål är att främja aveln av haflinger och dess brukbarhet 
för rekreation och sport. 

SHF är medlem i Svenska Hästavelsförbundet (SH) som fungerar som vår avelsorganisation. 

§ 2 Verksamhet  
Sitt ändamål skall föreningen fylla genom: 

• Att tillvarata och utveckla i landet befintligt avelsmaterial  
• Att vara SH behjälplig med frågor rörande registrering och stambokföring 
• Att stödja personer och sammanslutningar som arbetar enligt föreningens syften 
• Att vara medlemmar och övriga för rasen intresserade personer behjälpliga med råd 

och upplysningar 
• Att anordna uppvisningar och utställningar och på olika sätt sprida kännedom om 

haflingern  
• Att upprätta kontakt och samarbete med hästavelsorganisationer såväl inom som 

utom landet 
• Att utge information till medlemmarna 
• Att i samarbete med SH anordna kurser inom avel, hästhållning och 

exteriörbedömning      

 

                                               



Avel 

Avelsmål och rasbeskrivning skall harmoniera med desamma i det land som förs stamboken 
över haflingerrasens ursprung. Avelsmål, rasbeskrivning, bruksprov, rasvisa bestämmelser 
och liknande skall fastställas av föreningsmöte. Avelsvärdering och officiell hästkontroll skall 
ske enligt SH:s föreskrifter. 

Registrering och stambokföring  

Registrering och utfärdande av hästpass sköts av Svenska Hästavelsförbundet. 
Stambokföring kan på delegation från SH skötas av SHF. 

§ 3 Medlemskap 
Varje person, som inte häftar i skuld till SHF, och som anmäler sig till inträde samt erlägger 
medlemsavgift, antas som medlem. Medlemsavgiften skall vara betald senast 30 dagar före 
årsmötet.  Familjemedlemskap omfattar två vuxna personer, hörande till samma familj, samt 
obegränsat antal barn under 18 år. Samtliga skrivna på samma adress. 

Person som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens syfte, kan av 
styrelsen förvägras medlemskap.  Den som av styrelsen förvägrats medlemskap har rätt till 
att få fråga prövad av medlemmarna vid nästkommande årsmöte. 

§ 4 Icke-diskriminering och offentlighet 
SHF skall tillämpa principen om icke-diskriminering. Uppgifter om registrering och 
stambokföring skall vara offentliga. Personuppgifter faller under PUL. 

§ 5 Jäv 
Styrelsens ledamöter måste vara lojala mot föreningen. Därför får de inte vara med och 
besluta i frågor som rör avtal mellan dem själva och föreningen, dvs när de är jäviga. De får 
inte heller handlägga frågor mellan föreningen och någon annan part som de har 
intressegemenskap med, exempelvis tecknande av avtal med någon släkting. Varje ledamot 
måste själv upplysa de övriga i styrelsen om eventuella jävsförhållanden om detta blir 
aktuellt. Styrelsemedlem kan heller inte ha arbetstagarförhållande i föreningen. 

Jäv innebär att en person kan antas brista i objektivitet vid sitt ställningstagande. Inte endast 
hänsyn till rättssäkerheten, utan även betydelsen av att förtroendet för föreningens 
handläggning av ärenden upprätthålls talar för en sträng tillämpning av reglerna vid jäv.  

§ 6 Avgifter 
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. 

 

 



§ 7 Utträde och uteslutning 
Medlem kan när som helst utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan härom till 
styrelsen. Medlem som trots påminnelse ej betalat avgiften senaste den 31/3 anses ha 
utträtt ur föreningen men kan när som helst åter bli medlem genom att betala 
medlemsavgiften enligt § 6. 

Medlem som häftar i skuld till SHF och som trots anmaning inte betalar sin skuld, får inte 
återinträda. Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen 
eller motarbetar dess ändamål eller annars visat sig olämplig att kvarstå i föreningen kan 
uteslutas av föreningsmöte. För beslut om uteslutning krävs 2/3 majoritet. Beslut om 
uteslutning kan överklagas till årsmötet. Sådan överklagan skall vara inlämnad till styrelsen 
senast fyra veckor före årsmötet och tillsändas medlemmarna i samband med kallelsen till 
årsmötet.  

§ 8 Beslutande organ  
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra föreningsmöte samt styrelse. 

De två förstnämnda, gemensamt benämnda föreningsmöten, är föreningens högsta 
beslutande organ.  

§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår  
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 10 Årsmöte  

• Årsmötet skall äga rum senast den siste maj. 
• Styrelsen fastställer tid och plats för årsmötet och informerar medlemmarna därom 

senast tre månader i förväg. 
• Kallelse till årsmöte med preliminär dagordning, verksamhetsberättelse, ev. motioner 

samt verksamhetsplan skall vara medlemmarna tillhanda senaste två veckor före 
utsatt datum. 

• Förslag från styrelsen eller enskild medlem (motion) att upptas till beslut på årsmöte 
om annat än stadgeändring skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor 
före årsmötet och skall medfölja kallelsen till årsmötet. 

• Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig. 

§ 11 Ärenden på årsmötet 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

1. Mötet öppnas 
2. Upprättande av röstlängd 
3. Val av ordförande för mötet 
4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 



5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 
protokollet 

6. Mötets laga utlysande 
7. Verksamhetsberättelse 
8. Bokslut och revisorernas berättelse 
9. Fastställande av balansräkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Val av ordförande för föreningen då sådant val skall ske 
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter  
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
14. Val av valberedning och sammankallande 
15. Val av ledamot til SH:s representantskap och suppleant 
16. Val av rasledamot(möter) och suppleant 
17. Val av representant till WHZVs årsmöte 
18. Presentation av föreningens verksamhetsplan inför tiden till nästa årsmöte  
19. Fastställande av avgifter och ersättningar att gälla från angiven tidpunkt 
20. Behandling av i kallelsen angivna ärenden enl §§ 7, 10 samt 14.  

                     Styrelsemedlemmar får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen (§10)       

                     ej heller i val av revisorer och revisorssuppleanter (§ 13)   

                     För året nya medlemmar får ej rösta i frågor som rör föregående år (§§7-10) 

                     Röstlängden kan kompletteras under årsmötet (ordningsfråga).  

§ 12 Extra föreningsmöte         

Extra föreningsmöte håls då årsmötet så bestämt, förhållandena enligt § 16 föreligger, då 
styrelsen finner det erforderligt, då minst 10 % av medlemmarna eller då minst en revisor så 
begär. Styrelsen skall anordna det extra föreningsmötet senast 10 veckor efter att begäran 
inkommit. Kallelse skall ha kommit medlemmarna tillhanda minst två veckor före sådant 
extra föreningsmöte. Kallelsen skall innehålla punkterna 1-6 i § 11 samt det eller de ärenden 
som föranlett mötet. Mötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som 
infinner sig. 

§ 13 Valberedning 
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, som väljs av årsmötet för perioden fram till 
nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmötet att vara sammankallande. Medlem i 
föreningen får senast 40 dagar före årsmöte lämna förslag på kandidater till befattningar för 
vilka val skall ske. Ytterligare kandidatnomineringar kan därefter äga rum vid mötet. 
Föreslagen kandidat skall ha accepterat nomineringen för att kunna väljas. Styrelsemedlem 
får ej avge förslag på revisor eller revisorssuppleant och kan ej vara ledamot i 
valberedningen. Ledamot i valberedningen äger ej rätt att deltaga i beslut som innebär att 
ledamot själv av valberedningen föreslås till viss post. Personer som ingår i valberedningen 
bör inte ha några andra uppdrag i föreningen. 



§ 14 Stadgeändring 
Förslag till stadgeändring kan lämnas av styrelsen eller av enskild person. Förslaget skall 
inges till styrelsen senast två månader före föreningsmöte och av styrelsen tillställas alla 
medlemmar i samband med kallelse till föreningsmöte. För stadgeändring fordras beslut 
med 2/3 majoritet vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande 
föreningsmöten, varav det ena är årsmöte. 

§ 15 Rösträtt 
Varje medlem, 18 år och äldre, äger rösträtt. Varje medlem har en röst. Medlemsavgiften 
skall vara inbetald minst en månad före årsmötet. Fullmaktsröstning är ej tillåten.  

§ 16 Beslut och omröstning vid föreningsmöte 
Omröstning sker öppet. Val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. 
Samtliga ärenden förutom de i §§ 6, 9, 16 och 21 avgörs genom enkel röstövervikt. Vid 
omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträds av 
mötesordföranden, om denne/a är röstberättigad. Är mötesordföranden ej röstberättigad, 
skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.  

§ 17 Styrelsen 
Styrelsen är, då föreningsmöte ej är samlat, föreningens beslutande organ. Styrelsen skall 
bestå av ordföranden samt ytterligare fyra ordinarie ledamöter samt två till fyra suppleanter. 
Mandattiden är två år från årsmöte till årsmöte. Suppleanter skall väljas i ordningsföljd och 
inträda som ordinarie enligt denna ordning. 

Styrelseledamot som av årsmötet inte beviljas ansvarsfrihet skall ställa sin plats till 
förfogande och får inte omväljas av detta årsmöte.   

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och andra funktionärer som 
behövs. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. 
Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan 
även utses till särskild befattning inom styrelsen.  

Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel 
röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. 

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden, som dessutom är skyldig att kalla 
till styrelsemöte om minst två styrelsemedlemmar så begär. Kallelse skall ske skriftligt och 
vara ledamöterna tillhanda minst en vecka före mötet. Samtliga ledamöter och suppleanter 
skall kallas. Mötesprotokoll skall tillställas samtliga i styrelsen samt revisorerna. 

Vid styrelsesammanträde skall en mötessekreterare föra protokoll, som justeras av 
mötesordföranden samt ytterligare en i sammanträdet deltagande, därtill vald ledamot. 
Eventuella reservationer skall finnas med i protokollen. 



Styrelsens uppgift är bl a att    

• Fungera som avelskommitté för haflinger 
• Utse rasrepresentant för haflinger 
• Leda föreningens verksamhet i enlighet med stadgarnas bestämmelser och de 

riktlinjer som dragits upp av föreningsmötena 
• Verkställa de beslut som föreningsmötena fattat 
• Förbereda ärenden inför föreningsmötena 
• Handha och ansvara för föreningens medel 
• Föra räkenskaper och senast 1/3 lämna redovisningshandlingar till revisorerna       

§ 18 Tecknande av föreningens firma 
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

§ 19 Ekonomiskt ansvar 
För föreningens förbindelser häftar endaste föreningens tillgångar. Ledamot är inte 
personligen ekonomiskt ersättningsskyldig såvida han eller hon inte gjort sig skyldig till brott, 
grov oaktsamhet eller uppsåt. 

§ 20 Revision 
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall två revisorer och 
två suppleanter för dess utses. 

Revisorerna och revisorssuppleanterna utses av årsmötet för ett år. 

Revisorerna skall senast 30 dagar före årsmötet lämna sin revisionsberättelse till styrelsen. 

Revisor får inte vara styrelseledamot i föreningen, varken innevarande år eller föregående 
år. Revisor får inte vara anställd hos eller på något annat sätt ha en beroendeställning till 
föreningen eller någon styrelseledamot. Revisor får inte ha följande relation till någon 
styrelseledamot: make, sambo, syskon, svåger eller släkt i rätt upp-eller nedstigande led. 

§ 21 Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen inklusive beslut om vad som skall ske med föreningens 
tillgångar krävs beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande 
föreningsmöten, varav det ena är årsmöte. 2/3 röstövervikt fordras vid varje möte. Dock 
skall stamboken, allt underlag till stamboken samt kopia av medlemsmatrikel tillsändas SH. 
Övriga handlingar tillsänds den arkivmyndighet där styrelsen har sitt säte.   


