
STADGAR FÖR VILJA ISLANDSHÄSTFÖRENING. 
Stadgar tagna vid årsmötet 2016-02-28. 

 

§ 1 Namn 

Föreningens namn är Vilja Islandshästförening och dess verksamhet bedrivs i Höga Kusten-området. 

Föreningens organisationsnummer är 802497-0330 

 

§ 2 Ändamål 

Vilja är en ideell förening som är ansluten till Svenska Islandshästförbundet (SIF), och därigenom 

ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) i enhetlighet med SIFs anslutning. 

Vilja riktar sig till alla med islandshästar som intresse. Föreningen ska verka för att samla sina 

medlemmar i demokratisk och jämställd anda kring sådana aktiviteter och gemensamma uppgifter 

som främjar dessa syften. 

Föreningen ska i sin verksamhet lägga vikt vid att stärka och bevara islandshästens unika egenskaper, 

speciella gångarter, mångsidighet samt dess användning inom hästsport och rekreation. 

 

§3 Föreningens verksamhet 

Föreningen ska bedriva verksamhet för att främja islandshästen och dess intressen genom aktiviteter 

med islandshästen i centrum.  

Föreningens verksamhets- och räkenskaps år ska vara kalenderår. 

 

§ 4 Organisation och tillhörighet 

Föreningen är en del av riksorganisationen och lyder under dess stadgar. Föreningens arbete leds av 

en styrelse som valts vid årsmötet. Anslutning till annan bidragsberättigad organisation förutom SIF 

är tillåten under förutsättning att anslutningen ej strider mot SIF:s stadgar. 

 

§ 5 Beslutande organ 

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 

 

§ 6 Medlemskap 

Medlem i föreningen medges den som har intresse av att stödja klubben i dess syfte och målsättning 

och som förbinder sig att efterleva Viljas och SIFs stadgar samt årligen erlägga fastställd 

medlemsavgift. Medlemskap i lokalföreningen ger automatiskt medlemskap i SIF. Medlem kan 

uteslutas ur lokalföreningen respektive SIF om medlemmen ifråga handlat i uppenbar strid mot 

lokalföreningens eller SIFs stadgar. Om fastställd medlemsavgift ej erlagts senast fastställt datum 

upphör medlemskapet. 

 

§ 7 Medlemsavgift 

Den årliga medlemsavgiften för nästföljande år fastställs av lokalföreningens årsmöte. 

Medlemsavgiften är uppdelad i två delar, riksförbundets (SIF:s) medlemsavgift som fastställs på 

riksårsmötet och lokalföreningens medlemsavgift som fastställs på årsmötet. Den sammanlagda 

avgiften inbetalas via lokalföreningen som vidarebefordrar avgiften till SIF. Hela avgiften erläggs före 

februari månads utgång. Ny medlem erlägger hel årsavgift, närhelst han/hon under året blir medlem. 

 

 



§ 8 Årsmöte 

Lokalföreningens årsmöte skall hållas senast mars månad, dock senast två veckor före SIFs 

riksårsmöte. 

Kallelse till lokalföreningens årsmöte sker genom kallelse på Viljas hemsida, senast 4 veckor före 

årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt, med det antal medlemmar som efter kallelse i vederbörlig 

ordning infunnit sig. Extra årsmöte kan vid behov inkallas av föreningens styrelse. 

Dagordning vid ordinarie årsmöte ska innehålla följande: 

1. Mötets öppnande 

2. Godkännande av föredragningslista 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs 

4. Val av ordförande att föra förhandlingarna 

5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare 

6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet 

7. Behandling av verksamhetsberättelsen 

8. Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

11. Val av ordförande på ett år samt val av kassör, sekreterare samt ev. ledamöter och 

suppleanter på två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år. 

12. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter för ett år 

13. Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa 

14. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande 

15. Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år 

16. Motioner till riksårsmöte 

17. Övriga i förväg anmälda frågor 

18. Övrig information 

19. Mötets avslutande 

 

Varje medlem i Vilja som betalt medlemsavgiften innan årsmöte äger en röst. Fullmakter är ej 

tillåtna. Alla beslut fattas med enkel majoritet. Av händelse av lika röstetal, har mötets ordförande 

utslagsröst. Lokalföreningens årsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som efter kallelse 

i vederbörlig ordning infunnit sig. Förslag till årsmöte att behandlas under övriga frågor skall vara 

lokalföreningens ordförande tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Dessa förslag samt förslag 

från styrelsen skall hållas tillgängliga för alla medlemmar i föreningen. 

 

§ 9 Styrelse 

Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse bestående av lägst fem (5) och 

högst sju (7) ledamöter och minst två (2) och högst fyra (4) suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig 

om mer än hälften av dess ledamöter närvarar vid mötet. Ordförande väljs på ett år. Hälften av 

ledamöterna väljs varje år och mandatperioden är på två (2) år. Verksamheten granskas av revisor 

vald på årsmötet. 

 

 

 

 



§ 10 Revisorer och Räkenskapsår 

Revisorer och Revisorsuppleanter väljs på ett år. Revisorerna skall fortlöpande kontrollera 

föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning. Dessutom skall revisorerna också avgöra om 

användandet av Föreningens medel skett i överensstämmelse med dess målsättning. Revisorerna 

skall vid räkenskapsårets utgång granska årsredovisningen, räkenskaperna och styrelsens förvaltning 

samt avge revisionsberättelse till årsmötet. Räkenskapsåret är 1 januari – 31 december. 

 

§ 11 Firmateckning 

Firman tecknas av ordförande och kassör var för sej, eller på sätt som årsmötet bestämmer. 

 

§ 12 Valberedningens arbetsuppgift 

Valberedningen har att i god tid före årsmötet genom kontakter med styrelse och medlemmar ta 

fram förslag på kandidater till ny styrelse, revisorer samt ombud. Dessa förslag skall hållas tillgängliga 

för alla medlemmar på Föreningens hemsida senast sju dagar innan årsmöte. 

 

§ 13 Stadgeändring 

Ändring görs om Föreningen pga. SIF:s stadgar åläggs sådan ändring. Ändringar rörande endast 

Föreningens egna stadgar och medlemmar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet under 

förutsättning att stadgeändringen ej strider mot SIF:s förordning. 

 

§ 14 Upplösning av Vilja islandshästförening 

Lokalföreningen kan upplösas efter beslut, med 2/3 majoritet, på två på varandra följande möten 

varav ett är årsmöte. Kvarvarande tillgångar tillfaller riksförbundet. 

 


