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Beslutade av Förbundsstämman 2016-04-23 

 

 
 

 

 

 

 

Förbundsstadgar 

för 

Western Riders Association of Sweden 
 
 
 
 
 

1 KAP GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 

 

1 § Ändamål 
Western Riders Association of Sweden, i dessa stadgar benämnt WRAS eller Förbundet, har 
till uppgift att främja westernridningen i Sverige, samt därtill knuten verksamhet ävensom att 

inom och utom riket vara dess företrädare. 
 

Förbundet skall företräda westernridningen på sådant sätt, att den står i överensstämmelse 

med idrottens mål och inriktning. 
 

WRAS skall därvid 

- vara den högsta nationella instansen för westernridningens alla grenar. 

- främja ridning och hästkunskap för sport och rekreationsändamål. 

- verka för god och enhetlig utbildning i ridning samt undervisning i hästkunskap. 

- utbilda instruktörer/tränare och funktionärer inom sporten. 

- verka för god hästhållning. Förbundets regelverk och sanktionssystem såvitt avser 

olämpligt uppträdande mot häst, gäller vid all form av ridning och hästhållning. 

- medverka till skapande av goda ridanläggningar. 

- verka för organiserandet av westerntävlingar inom landet. 

- utveckla, samordna, fastställa och publicera regler och bestämmelser, samt se till att 

dessa efterlevs. 

- verka för högsta standard i organisation, dömande och banbyggnad (i trail m.m.) vid 

alla tävlingar. 

- verka för att elitsporten får bästa möjliga betingelser, så att internationella framgångar 

kan nås. 

- bereda människor med olika handikapp möjligheter till aktivitet inom förbundets hela 

verksamhetsområde. 

- tillvarata ungdomens intressen och utveckla dessa med avseende på hästen och 

sporten. 

- genom utbildning och aktivt deltagande i ideell föreningsverksamhet, utveckla 

ungdomens engagemang, för att själva delta i demokratiska beslut och att ta ansvar. 

- genom sina distrikt och föreningar aktivt verka för en dopningsfri verksamhet. 
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§ Verksamhet 
Förbundets verksamhet grundas huvudsakligen på utbildnings- och tävlingsverksamhet med 

häst. Dessutom skall förbundet stödja annan verksamhet med häst som t.ex. långritter e.d. 
 

Förbundets verksamhet organiseras av Förbundsstyrelsen och i Arbetsutskott på sätt som 

styrelsen bestämmer. Arbetsutskotten lyder under styrelsen och leds av person utsedd av 

styrelsen. Arbetsutskottens sammansättning bestäms av styrelsen. 
 
 

3 § Sammansättning 
Förbundet består av de ideella föreningar som upptagits som medlemmar. Särskilda förbund 
eller föreningar med närliggande verksamhet kan antagas som medlemmar i förbundet. 

 

 

4 § Tillhörighet 
Förbundet är självständigt, men har som målsättning att samarbeta med Svenska 
Ridsportförbundet samt övriga organisationer med westernridning på programmet. 

 

 

5 § Beslutande organ 
 

Förbundets beslutande organ är Förbundsstämman, extra Förbundsstämma och 

Förbundsstyrelsen. Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. 
 

 

6 § Distriktsorgan 
 

Förbundet är uppdelat i regionala organ – distrikt, 
 

 

7 § Disciplinnämnd 
 

Disciplinnämnden handhar frågor rörande överträdelser av förbundets stadgar, tävlingsregler 

eller allmänna bestämmelser utfärdade av förbundet. Beslut av Disciplinnämnden skall 

meddelas till Förbundsstyrelsen, som ansvarar för vidareinformation till berörda, samt att 

erforderliga åtgärder vidtas. Nämndens beslut kan inte överklagas. 
 

Disciplinnämnden består av fem ledamöter, varav en sammankallande. Av ledamöterna skall 

minst en vara tävlingsdomare och minst två vara tävlingsledare. Eftersträvas att samtliga 

distrikt representeras i nämnden. Disciplinnämndens ledamöter utses av Förbundsstämman för 

en mandattid av två år. Två ledamöter nyväljes varje årsstämma. 
 

8 § Medlemskap 
 

Varje ideell förening, som uppfyller de i 39 § angivna villkoren, kan genom beslut av 

Förbundsstyrelsen, eller den som styrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, upptas som 

medlem i förbundet. 
 

Föreningsnamn bör innehålla geografiskt ortsnamn. 
 

Förbundsstyrelsen har rätt att fastställa kvalitetskrav för hästhållning som villkor för 

medlemskap. 
 

Förening har rätt att genom stadgar och namn, ange särskild verksamhetsinriktning. 

 

Om förenings utträde ur förbundet och om uteslutning, stadgas i 40 §. 
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9 § Verksamhets- och räkenskapsår. 
 

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 

 
 

10 § Stadgetolkning 
 

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förkommer som inte 

är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av Förbundsstyrelsen. 

Förening eller enskild medlem i en förening kan väcka talan vid allmän domstol om 

tolkningstvist kvarstår. 
 

11 § Stadgeändring 
 

Förslag till ändring av dessa stadgar får – förutom av Förbundsstyrelsen – skriftligen 

framläggas av distrikt eller medlemsförening, via Distriktsstyrelse. 
 

För bifall av stadgeändring fordras beslut av en enhällig Förbundsstämma, eller med minst 2/3 

av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav en ordinarie, 

hållna med minst sex månaders mellanrum. 
 

11a § Skiljeklausul 
 
 

Talan i tvist där part är enskild medlem, förening, distrikt eller förbundet väcks i allmän 

domstol där föreningen har sitt säte. Står tvist mellan enskild medlem och distrikt, eller distrikt 

och förbund, väcks talan i allmän domstol där ordförande i distriktet har sin hemvist. I tvist 

mellan enskild medlem och förbundet väcks talan i allmän domstol där den enskilde 

medlemmen har sin hemvist. 

 

12 § Upplösning av förbundet 
 

För upplösning av förbundet, krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet avgivna 

röster vid två på varandra följande förbundsstämmor, hållna med minst sex månaders 

mellanrum, varav en ordinarie förbundsstämma. Om Förbundet upplöses skall dess tillgångar 

användas till främjande av ridsporten inom landet, i första hand westernridning, enligt beslut 

av den andra förbundsstämman, vid vilket förbundet upplöses. 
 

 

2 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

13 § Beslut och omröstning vid stämma 
 

I händelse av omröstning avgöres alla frågor genom enkel majoritet med undantag av 

stadgeändring eller upplösning, där bestämmelserna i § 11 och 12 gäller. 
 

Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar såvida röstberättigat ombud så 

begär. Vid lika röstetal skall lotten avgöra. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga 

fler namn än det antal som skall väljas. 
 

Ledamot av Förbundsstyrelsen får ej vara ombud. 
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14 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m.m. 
 

Förbundsstämman får, på förslag av en enig Förbundsstyrelse, utnämna enskild person till 

hedersledamot i förbundet. 
 

Ordförande i Förbundet, som synnerligen förtjänstfullt gagnat Förbundets syften, kan av 

Förbundsstämman efter förslag av Förbundsstyrelsen kallas till hedersordförande i förbundet. 
 

Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot 

har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Denne får utses till befattning inom styrelsen. 
 

 
 

15 § Anställdas valbarhet 
 

Anställd inom förbundet och distrikten får inte väljas till ledamot av Förbundsstyrelsen eller 

till revisor. 
 

Anställd inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse samt ej heller till 

revisor i föreningen. 
 

 
 

16 § Öppen för tillägg 
 

 
 

17 § Mästerskapstävlingar 
 

Rätt att delta i WRAS’ mästerskapstävlingar tillkommer svensk medborgare, som är medlem i 

en av förbundet godkänd förening. 
 
 

18 § Sammansättning av styrelse m.m. 
 

Förbundet, dess distrikt och föreningar skall verka för att styrelser och andra organ får sådan 

sammansättning att jämställdhet råder mellan könen samt att ungdomar ingår. 
 

 

3 KAP FÖRBUNDSSTÄMMA 

 

 

19 § Sammansättning 
 

Förbundsstämman består av ombud från distrikten. Ombud får ej företräda mer än en 

organisation och får inte vara ledamot av Förbundsstyrelsen. Ombud skall medföra fullmakt 

från sitt distrikt angivande ombudets rätt att rösta. 
 

 

20 § Rösträtt 
 

Vid Förbundsstämman har distrikten fem röster var. 

Beslut kan fattas med acklamation. 

Röstberättigat ombud måste ha fyllt 16 år. 

Röstning får ej ske genom fullmakt. 

Vid Förbundsstämman skall fastställas röstlängd upprättad av Förbundsstyrelsen. 
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21 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt 
 

Förbundsstämman är beslutsmässig med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig 

ordning deltar i mötets beslut. 
 

Yttrande- och förslagsrätt vid Förbundsstämman tillkommer - förutom ombuden - 

förbundsstyrelsens ledamöter och revisorerna. 
 

 
 

22 § Tidpunkt och kallelse till förbundsstämma 
 

Förbundsstämman hålls varje år före utgången av april månad, på ort som Förbundsstyrelsen 

bestämmer. Kallelse till stämman utfärdas av Förbundsstyrelsen senast den 30 oktober året 
innan stämman. Förslag till föredragningslista för stämman, verksamhets- och 

förvaltningsberättelse samt Förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner 

till Förbundsstämman – vilka skall vara åtföljda av styrelsens yttrande, skall senast tre (3) 

veckor före Förbundsstämman sändas till röstberättigade organisationer. 
 

 
 

23 § Ärenden vid förbundsstämman 
 

Vid förbundsstämman skall följande ärenden förekomma: 

1.  Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav 

förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. 

2.  Fastställande av fördragningslista för mötet 

3.  Beslut om mötets behöriga utlysande 

4.  Val av ordförande för mötet 

5.  Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 

6.  Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt 

två personer att fungera som rösträknare 

7.  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse: 

a/ Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 

b/ Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår 

c/ revisorernas berättelse för samma tid 

d/ beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 

8.  Beslut om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsens förvaltning 

9.  Behandling av styrelsens förslag och av motioner i den ordning som sägs i 22 §. 

10. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet 

11. Val av Förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år 

12. Val av Förbundskassör för en tid av två år. Ordförande samt kassör väljs på 

mandattider som skall överlappa varandra. 

13. Val av antal ledamöter som Förbundsstyrelsen föreslår, med hänsyn till 

styrelsearbetets uppläggning. 

14. Val av två revisorer och två suppleanter med uppgift att granska verksamhet, 

räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en mandattid av ett år. 

15. Val av Disciplinnämnd, som skall bestå av fem ledamöter, varav en sammankallande, 

för en mandattid av två år. 

16. Val av Valberedning, som skall bestå av fem ledamöter, varav en sammankallande, för 

en mandattid av två år. 
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Val av styrelsens ledamöter sker efter beslut om motioner och övriga verksamhetsförslag. 
 

Valbar är varje enskild föreningsmedlem. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som 

revisor eller revisorssuppleant. Om anställds valbarhet stadgas i 15 §. 
 

 
 

24 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman 
 

Förslag till ärende att behandlas vid Förbundsstämman, skall vara Förbundsstyrelsen tillhanda 

senast fyra (4) veckor före stämman. Rätt att avge förslag tillkommer Förbundsstyrelsen och 

Distriktsstyrelserna. 
 

 
 

25 § Extra förbundsstämma 
 

Förbundsstyrelsen får sammankalla extra Förbundsstämma, om sådant möte behövs. 
 

Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra Förbundsstämma, när revisorerna med 

angivande av skäl skriftligen så begär eller när minst tre distrikt så kräver. 
 

Kallelse och föredragningslista översänds till distrikten senast en månad före mötet. 

Vid extra Förbundsstämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 

 
26 § Valberedningen 

 

Valberedningen består av fem ledamöter, varav en sammankallande. Eftersträvas att samtliga 

distrikt representeras i Valberedningen. Valberedningens ledamöter utses av Förbunds- 

stämman för en mandattid av två år. Två ledamöter väljs om vid varje årsstämma. 
 

Valberedningen utser inom sig vice sammankallande samt sekreterare. 
 

Valberedningen skall senast 1 december året innan förbundsstämma hålls, skriftligen tillfråga 

dem, vilkas mandattid går ut vid stämman, om de är villiga att kandidera för en ny period. 
 

Senast den 1 januari skall Valberedningen meddela distrikten, om vilka av de tillfrågade som 

avböjt kandidatur. 
 

Senast sex (6) veckor före Förbundsstämman får distriktsstyrelserna avge förslag på personer 

till Valberedningen för valen under 23§ punkterna 11-15. 
 

Senast fyra (4) veckor före Förbundsstämman skall Valberedningen skriftligen delge samtliga 

distrikt och Förbundsstyrelsen sitt förslag till val enligt ovan, samt meddela namnen på övriga 

kandidater, som inkommit till Valberedningen. 

Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundet. 

Valberedningen skall avge sitt förslag till val enligt ovan, innan övrig kandidatnominering kan 

ske. Föreslagen kandidat skall ha accepterat nomineringen. 
 

Förslag på kandidater till Valberedningen kan inges till denna, men Valberedningen avger i 

detta fall inget yttrande. 
 

Den som ingår i Valberedningen får inte obehörigen yppa, vad han i denna egenskap fått 

kännedom om. 
 

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter Förbundsstämman skall protokollet 

överlämnas till Förbundsstyrelsen. 
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4 KAP FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 

 

27 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet 

Förbundsstyrelsen är, när förbundsstämma inte är samlad, förbundets beslutande organ. 

Styrelsen består av Ordförande, Kassör jämte tre till fem ledamöter. 

Styrelsen utser inom sig vice Ordförande och Sekreterare. 
 

Förbundets firma tecknas av de styrelseledamöter styrelsen bestämmer. 
 

Styrelsen sammanträder på kallelse av Ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga 

ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Röstningen får inte ske 

genom fullmakt. Om ordföranden finner det nödvändigt, kan dock brådskande ärende avgöras 

genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det 

närmast följande styrelsesammanträdet. Vid lika röstetal har Ordföranden utslagsröst. 
 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till arbetsutskott eller annat organ, 

som tillsats för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. 
 

Den som fattat beslut med stöd av beslut enl. ovan, skall regelbundet underrätta styrelsen 

härom. 
 
 

28 § Förbundsstyrelsens åligganden 
Förbundsstyrelsen åligger bl.a. att: 

 
1.  bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och Förbundsstämmans beslut samt verka 

för westernridningens utveckling och utbredning inom Sverige, företräda sporten, 

tillvarata förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom westernridningen 

utomlands och delta i det internationella samarbetet på westernridningens område. 

2.  övervaka efterlevnaden av Förbundets stadgar och regelverk. 

3.  samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer Förbundets verksamhet, 

samt marknadsföra westernridningen hos myndigheter, massmedia och allmänheten. 

4.  följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna. 

5.  avge vederbörliga rapporter och yttranden 

6.  upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med budget 

ävensom i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m.m., och att tillse att av 

Förbundsstämman fattade beslut verkställs. 

7.  handha och ansvara för Förbundets medel och materiel samt vidtaga lämpliga åtgärder 

för att stärka Förbundets ekonomi. 

8.  utse arrangör för Förbundets tävlingar och uppvisningar och svara för deras 

genomförande enligt gällande tävlingsregler, godkänna deltagande i internationella 

tävlingar samt besluta om riktlinjer för tävling eller uppvisning utomlands. 

9.  besluta om utdelning av Förbundets utmärkelser. 

10. Säkerställa att samtliga protokoll och handlingar över förbundsstyrelsens möten och 

  aktiviteter samt protokoll och handlingar från förbundsstämman arkiveras på sådant sätt 

     att de finns tillgängliga. 

11. handlägga ärenden i övrigt. 
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29 § Prövningsrätt 
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt § 44, samt förbehålls bestraffningsrätt. 

 

Förbundsstyrelsen får överlåta sin bestraffningsrätt till något av sina organ. 
 

 

5 KAP SEKTIONER 
 

 

30 § 
Utgår tills vidare. 

 

 

6 KAP RIKSUNGDOMSMÖTE 

 

 

31 § 
I anslutning till förbundsstyrelsemöte eller separat kan möte med distriktens ungdomsansvariga  

hållas. Mötet har att handlägga frågor av särskilt ungdomsintresse eller frågor som av 
Förbundsstyrelsen hänskjutits dit. 

 
 

7 KAP HÖSTKONVENT 

 

 

32 § 
Höstkonvent kan hållas på tid och plats som Förbundsstyrelsen bestämmer, samt har att 
handlägga frågor som Förbundsstyrelsen hänskjuter dit. Till konventet kallas ledamöter i 

Förbundsstyrelse och Distriktstyrelserna, samt Valberedning och Revisorer. Höstkonventet är 

rådgivande. 
 

 
 

8 KAP REVISORER OCH REVISION 

 

 

33 § Revisorer och revision 
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst två revisorer. 

 

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till Revisorerna senast två 

månader före Förbundsstämman. Handlingarna skall efter verkställd revision tillsammans 

med revisorernas berättelse vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före 

Förbundsstämman. 
 
 

9 KAP DISTRIKT 

 

 

34 § Distrikt 
Distriktens geografiska indelning bestäms av Förbundsstämman. 

 

35 § Distriktens namn, stadgar och gränser 
Distriktens gränser och stadgar fastställs av Förbundsstämman. 

 

Distrikt bör i fråga om administration, omfatta samma geografiska område som nuvarande 

landskap.
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36 § Distriktens sammansättning 
Distrikt omfattar de föreningar som är medlemmar av WRAS, och som har sitt säte inom 
distriktets geografiska område. 

 

Förbundsstyrelsen kan besluta om annan tillhörighet för förening i det enskilda fallet. 
 

 
 

37 § Distriktens stadgar 
Distriktsstadgarna beslutas av Förbundsstämman. Förslag till ändring av dessa stadgar skall 

föreläggas Förbundsstyrelsen för behandling och eventuellt därefter Förbundsstämman för 

beslut. 
 

 

38 § Revisorer och revision 
Distriktsstyrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall granskas av Distrikts- 

stämmans valda revisor. 
 

 
 

10 KAP FÖRENINGARNA 

 

 

39 § Medlemskap i förbundet 
Ideell förening får efter skriftlig ansökan, upptas som medlem i Förbundet om nedanstående 

villkor är uppfyllda. 
 

1.  om medlemsansökan är upprättad enligt WRAS’ anvisningar och är åtföljd av 

föreningens stadgar, vilka skall upprättas i enlighet med WRAS’ normalstadgar för 

förening. 
 

2. Föreningen har förbundit sig att följa förbundets stadgar och beslut samt i övrigt verka 

för främjande av westernridningen i Sverige 
 

3.  Föreningen betalar medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av Förbundet, 

senast den 31 januari 
 

4. Föreningen skall omedelbart efter föreningens årsmöte, insända årsberättelse samt 

uppgift på styrelsens sammansättning och övriga funktionärer till Distriktsstyrelsen 

 

5. Föreningen skall före den 31 januari insända uppgift om medlemsantal per den 31 

december föregående år till Distriktsstyrelsen. 
 

6. Föreningen skall till distriktets valberedning nominera kandidater till Distriktsstyrelse 

och distriktets Valberedning senast den 1 februari. 
 

7. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med annan förening 
 

8. Endast förening med minst 25 medlemmar kan antas. 



10 

 

Beslutade av Förbundsstämman 2016-04-23 

 

40 § Utträde samt uteslutning av förening 
 

Förening som önskar utträde ur Förbundet skall skriftligen anmäla detta till Distriktstyrelsen, 

som tillsammans med yttrande vidarebefordrar anmälan till Förbundsstyrelsen. 
 

 
Medlemsavgiften baseras på antal medlemmar föregående år och gäller för innevarande år.  

 

Om förening inte betalat in årsavgift till Förbundet räknat på antal medlemmar från föregående år, 

senast den 1 april året efter, begränsas föreningens förmåner och rättigheter genom att: 

 

 Klubben får ingen information från WRAS mail  

 Klubbens möjlighet att arrangera tävlingar stryps via tävlingssystemet  

 Klubben har inte rösträtt på nästkommande distriktsstämma 

 Medlem kan inte tävla för klubb som ej betalt medlemsavgift 

 

Betalas medlemsavgiften upphör restriktionerna. 

 
Medlemskap upphör per automatik den 31 december det året förening inte betalat medlemsavgift. 
 

 

Utan att anmälan om utträde föreligger, får Förbundsstyrelsen utesluta förening om den – trots 

påminnelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar. 
 

Förening får också uteslutas om den underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig 

ordning fattats av Förbundet eller Distriktet, eller annars påtagligt har motarbetat Förbundets 

intressen. 
 

Fråga om uteslutning får inte avgöras, förrän föreningen fått tillfälle att yttra sig inom viss av 

Förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skäl för uteslutning redovisas, 

samt anges vad den uteslutna föreningen skall iakttaga för överklagande av beslutet. 

 
 

41 § Distriktstillhörighet 
 

Förening tillhör det distrikt inom vars geografiska område föreningen har sitt säte. 
 

 

42 § Rösträtt 
 

Om förenings rösträtt vid distriktsstämma föreskrivs i distriktets stadgar. 

 

 
 

43 § Åligganden 
 

Förening ska: 

1. följa Förbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av 

Distrikts- och/eller Förbundsstämma 

2. årligen betala årsavgift och avge av Distrikts- och/eller Förbundsstyrelsen begärd 

information 

3. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra 

protokoll vid årsstämma, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra 

medlemsförteckning 
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4.  hålla årsstämma och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för 

styrelsens förvaltning 

5. på begäran av Distrikts- eller Förbundsstyrelse ställa föreningens handlingar till 

förfogande samt, på begäran, de handlingar som krävs för bedömning av föreningens 

verksamhet såsom medlem i förbundet 

 

 

44 § Medlemmar i förening 
 

Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan. 
 

Ansökan behöver inte bifallas, om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta 

föreningens intressen. 
 

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala 

stadgade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot 

föreningens stadgar eller annars uppenbarligen skadat föreningens intressen. 
 

Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning skall fattas av föreningsstyrelsen, och får 

av den berörde överklagas till föreningens årsstämma eller till distriktsstyrelsen. Medlem har 

rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna inom sporten, och 

på samma villkor, som gäller för övriga medlemmar. 


