Förslag till ändring av stadgarna

Bilaga 1

Styrelsen föreslår att §§ 15 och 19 i SFK:s stadgar ändras enligt vad som framgår nedan.
Eftersom SFK:s verksamhet avsevärt förändrats och även förminskats sedan verksamheten i
stort överlåtits till SG per 2018-12-31 framstår inte behovet av adjungerande
styrelsemedlemmar då SFK inte bedriver någon tränings eller tävlingsverksamhet längre. Av
samma skäl föreslås förändring av § 19.
Nuvarande lydelse av § 15 är följande;
”Föreningens styrelse ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Dessutom har
representant från den lokala hästägarföreningen och de lokala tränarföreningarna rätt att
närvara vid styrelsens sammanträden som adjungerad för ett år i taget. ”
Styrelsen förslår den förändringen att andra meningen stryks och att bestämmelsen därför
fortsättningsvis skall lyda:
”Föreningens styrelse ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen har rätt att
vid behov adjungera andra representanter att närvara vid styrelsens sammanträden.”
Nuvarande lydelse av § 19 är följande;
”Styrelsen har att i alla avseenden företräda föreningen och på bästa sätt ta till vara dess
intressen.
Det åligger styrelsen särskilt:
att handha och på betryggande sätt förvalta föreningens medel och övrig egendom
att svara för anordnandet av förenings tävlingar
att inför domstolar och andra myndigheter föra förenings talan
att avge årsberättelse över föreningens verksamhet
att besluta om förvaltning av föreningens förekommande fonder och stiftelser”
Styrelsen förslår den förändringen att andra att satsen stryks och att bestämmelsen därför
fortsättningsvis skall lyda:
”Styrelsen har att i alla avseenden företräda föreningen och på bästa sätt ta till vara dess
intressen.
Det åligger styrelsen särskilt:

att handha och på betryggande sätt förvalta föreningens medel och övrig egendom
att inför domstolar och andra myndigheter föra förenings talan
att avge årsberättelse över föreningens verksamhet
att besluta om förvaltning av föreningens förekommande fonder och stiftelser”

Det ska anmärkas att enligt föreningens stadgar, § 27, anges bl. a. att beslut om ändring av
föreningens stadgar är inte giltigt med mindre än att beslut fattas vid två på varandra följande
föreningsstämmor, därav en ordinarie, och vid den sista stämman biträtts av minst ¾ av de
röstande.

