Motion om stadgeändringar i Vesturs stadgar
Till årsmötet 2019‐03‐03 från Vesturs styrelse

Hela stadgedokumentet


Genomgående ändring i stadgarna: ”distriktsmöte” ändras till ”distriktsårsmöte” (för att skilja
från höstmöte och andra distriktsmöten).



Överföring av stadgetexten till nytt dokument, med Vesturs logotype.



Införande av versionshantering.

Kap 1 § 1 Uppgift
Originaltext
Region Vestur skall, enligt dessa stadgar och SIF:s stadgar, såsom SIF:s regionala organ främja,
utveckla och samordna islandshästsporten inom distriktet.

Förslag till ny text
Region Västsvenska‐Halland (kallad region Vestur) skall, enligt dessa stadgar och Svenska
Islandshästförbundets (SIF) stadgar, såsom SIF:s regionala organ främja, utveckla och samordna
islandshästsporten inom distriktet.

Kap 1 § 2 Sammansättning
Originaltext
Föreningens hemort är den kommun där föreningen har sin verksamhet enligt föreningens stadgar.

Förslag till ny text
Föreningens hemort är Göteborgs kommun. I distriktet ingående lokalföreningar är de som har sitt
huvudsakliga upptagningsområde inom distriktsområdet, och som genom beslut av SIF placerats i
distriktet.

Kap 1 § 3 Verksamhetsområde
Originaltext
Region Vestur verksamhet utövas inom Västra Sverige.

Förslag till ny text
Region Vesturs verksamhet utövas inom det område som lokalföreningarna representerar, med
tyngdpunkt i Göteborg.

Kap 2 § 9 Kallelse m.m. (distriktsårsmöte)
Originaltext
Distriktsmöte hålls före utgången av mars på dag och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.
Underrättelse om tid och plats skall tillställas föreningarna senast den 1 januari.
Kallelse till mötet sker skriftligen till föreningarna senast två veckor före mötet. Med kallelsen skall
följa ‐ dagordning ‐ verksamhetsberättelse kassaberättelse ‐ revisionsberättelse ‐ valberedningens
Förslag till ny text och lista på nominerade kandidater ‐ styrelsens Förslag till ny text ‐ motioner med
yttrande av distriktsstyrelsen.

Förslag till ny text
Distriktsårsmöte hålls före utgången av mars på dag och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.
Underrättelse om tid och plats skall tillställas föreningarna (mail till ordförande samt till
föreningarnas officiella maillådor) senast två månader innan årsmötet.
Kallelse till mötet sker skriftligen till föreningarna (mail till ordförande samt till föreningarnas
officiella maillådor) senast två veckor före mötet. Med kallelsen skall följa: dagordning,
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag till
styrelseposter med nyval och fyllnadsval, samt motioner.
Underrättelse om och kallelse till årsmötet görs också via Vesturs hemsida och i sociala media.

Kap 2 § 10 Föreningarnas rösträtt
Originaltext
Rösträtten vid distriktsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats av SIF:s styrelse.
Föreningarna disponerar röster i förhållande till sitt medlemstal den 31 december enligt SIF:s statistik
över föreningarnas medlemmar. Varje förening utser ett ombud per påbörjat 50‐tal medlemmar.

Förslag till ny text
Föreningarna disponerar röster vid distriktsårsmötet i förhållande till sitt medlemstal den 31
december föregående år enligt medlemsregistret i IdrottOnline. Varje förening får utse ett ombud
per påbörjat 50‐tal medlemmar.
Röstlängden vid distriktsårsmötet utgörs av de ombud som innehar fullmakt från sina
lokalföreningar.

Kap 1 § 13 Motioner till distriktsmötet
Originaltext
Motioner till distriktsmötet skall ha inkommit senast den 15 januari.

Förslag till ny text
Motioner till distriktsårsmötet skall ha inkommit senast en månad innan årsmötet.

Kap 3 § 15 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
Originaltext
Distriktsstyrelsen skall bestå av kvinnor och män, och bör utgöras av lika många kvinnor och män.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna begär det.
Skriftlig kallelse till sammanträdet skall tillsammans med till föredragningslista tillställas samtliga
ledamöter och suppleanter senast en vecka före sammanträdet. Ledamot och suppleant som är
förhindrad att närvara skall snarast före sammanträdet anmäla detta till den som utfärdat kallelsen.
Beslut fattas av minst hälften av ledamöterna i förening i samband med utlyst sammanträde.
Ledamot får inte rösta genom fullmakt. Om ordföranden finner erforderligt kan brådskande ärenden
avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid
närmast följande sammanträde.

Förslag till ny text
Distriktsstyrelsen och valberedningen skall sträva efter att ha båda könen olika åldersgrupper
representerade.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden då minst hälften av ledamöterna begär det eller
enligt beslut på styrelsemöte. Kallelse sker via mail eller sociala media senast en vecka före mötet.
Föredraglistan följer en publicerad standardmall om inget annat aviseras. Ledamot och suppleant
som är förhindrad att närvara skall snarast före sammanträdet anmäla detta till den som utfärdat
kallelsen. Styrelsemöte kan hållas som telefon‐ eller videomöte.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter,
eller ersättande suppleanter, är närvarande. Ledamot får inte rösta genom fullmakt.
Om ordföranden finner erforderligt kan brådskande ärenden avgöras via telefon, video eller mail.
Beslutsmässighet enligt ovan gäller även vid sådana beslut och skall protokollföras vid närmast
följande ordinarie styrelsemöte.

Kap 4 § 18 Revisorer och revision
Originaltext
Distriktsförbundets räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast den 15 januari och
skall, efter verkställd revision, tillsammans med revisorernas berättelse vara distriktsstyrelsen
tillhanda senast 15 februari.

Förslag till ny text
Distriktsförbundets räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast två månader
innan årsmötet och skall, efter verkställd revision, tillsammans med revisorernas berättelse vara
distriktsstyrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

Kap 4 § 19 Sammansättning (valberedning)
Originaltext
Valberedningen består av ordförande och minst två övriga ledamöter valda av distriktsmötet.
Ledamöterna skall vara lika fördelade mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Förslag till ny text
Valberedningen består av sammankallande ordförande och minst två övriga ledamöter valda av
distriktsårsmötet. Valberedningen bör ha båda könen och olika åldersgrupper representerade.

Kap 4 § 20 Åliggande (valberedningen)
Originaltext
Valberedningen skall senast den 15 november tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid distriktsmötets
slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast den 1 december skall valberedningen meddela
föreningarna uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

Förslag till ny text
Valberedningen skall senast tre månader innan tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
distriktsårsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Valberedningen skall sedan
vända sig till lokalföreningarna för att få förslag på personer som kan kandidera till vakanta poster.
Även eventuella fyllnadsval skall hanteras av valberedningen.
Valberedningen skall presentera sitt förslag till styrelseposter med nyval och fyllnadsval för
kommande mandatperiod till sittande styrelse senast en månad före distriktsårsmötet.

Kap 4 § 21 Förslagsrätt (valberedning)

Originaltext
Föreningarna äger rätt att nominera kandidater till förtroendeposter senast den 15 januari hos
valberedningen.

Förslag till ny text
Föreningarna äger rätt att nominera kandidater till förtroendeposter hos valberedningen senast två
månader före distriktsårsmöte.

