STADGAR
FÖR AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSK RÖD
OCH VIT BOSKAP (SRB)
Antagna 1 augusti 2017

§1
Föreningen har till ändamål att främja aveln med svensk röd och vit boskap.

Föreningens ändamål

Denna uppgift vill föreningen fylla
genom

rådgivnings- och upplysningsverksamhet eller annan verksamhet som kan främja föreningens syften;

genom

att tillhandahålla tjänster, som underlättar ett planmässigt urval
av avelsdjur, exempelvis genom besiktning och stambokföring;

genom

att medverka vid förmedling och export av avelsmaterial;

genom

sitt medlemskap i föreningen Växa Sverige och i övriga
föreningens syftemål närstående organisationer där föreningen
har möjlighet att bevaka medlemmarnas intressen.

§2
Föreningens firma är Avelsföreningen för svensk röd och vit boskap (SRB).

Föreningens firma och
verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde omfattar hela landet. Landet indelas i
klubbområden. Inom område där klubb saknas utövas klubbens funktion av
SRB-föreningen.
Styrelsen har sitt säte i Skara.
§3
Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar fysisk eller juridisk person
som är medlem i klubb där sådan finnes, och som är intresserad av och stöder
dess verksamhet. Direkt medlemskap i SRB-föreningen kan erhållas inom
område där klubb saknas.

Medlemskap

Avliden medlems oskiftade dödsbo är berättigat att i den avlidnes ställe vara
medlem i föreningen
Hedersledamöter kan på styrelsens förslag utses av föreningen.
§4
Medlem är skyldig att årligen erlägga en medlemsavgift som bestämmes av
föreningsstämman.
Hedersledamot är befriad från erläggande av medlemsavgift.
Inbetalning av årsavgiften sker på sätt som överenskommits mellan klubb och
förening. Direktansluten medlem enligt § 3 betalar till föreningen.

Avgifter

§5
Föreningsmedlem äger att i enlighet med av styrelsen fastställda regler och
bestämmelser mot erläggande av föreskivna avgifter få sina djur införda i
föreningens stambok.
§6
Föreningens beslutanderätt utövas, i den mån ej annat i dessa stadgar är
bestämt, å föreningsstämma av valda fullmäktige. Val av fullmäktige sker vid
klubbs ordinarie årsmöte.

Föreningsmedlems
rättigheter

Föreningens
beslutanderätt

Klubben äger rätt att utse en fullmäktig per påbörjat 50-tal medlemmar. Dock
erfordras minst 15 medlemmar för utseende av fullmäktig.
Befintliga klubbar vid stadgeändringens införande kan få en fullmäktige även
med färre än 15 medlemmar om de uppvisar ett protokoll från årsmötet senast
31/12 året innan stämman.

Mom1

§7
Ordinarie stämma med föreningen skall hållas årligen på tid och
plats som styrelsen bestämmer dock senast under augusti månad.
Extra stämma skall hållas, då styrelsen så anser erforderligt, eller då
minst en tredjedel av föreningens röstberättigade fullmäktige
skriftligen påkallar sådant för uppgivet ärendes behandling.

Mom 2

Kallelse till föreningsstämma sker genom brev till fullmäktige och
utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie och
en vecka före extra stämma. .

Mom 3

Varje fullmäktig äger vid föreningsstämman en röst. Rösträtt får ej
utövas genom fullmakt.

Mom 4

Föreningsmedlem äger närvara vid föreningsstämman och har
yttrande- men ej rösträtt.

Mom 5

Föreningsstämma skall öppnas av styrelsens ordförande eller därest
denne är förhindrad, av den som styrelsen utsett.

Mom 6

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1) val av ordförande att leda dagens förhandlingar och styrelsens
anmälan om utsedd sekreterare;
2) val av två justeringsmän;
3) anteckning efter upprop av närvarande röstberättigade och
godkännande av röstlängd;
4) fråga om stämman blivit behörigen utlyst;
5) godkännande av dagordning;
6) styrelsens redovisningshandlingar och revisorernas berättelse;
7) fastställande av resultat- och balansräkning;

Föreningsstämma

8) beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;
9) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
10) fastställande av årsavgift;
11) bestämmande av ersättning åt fullmäktige, styrelseledamöter
och revisorer;
12) val av ledamöter i styrelsen;
13) val av ordförande
14) val av revisorer och revisorssuppleanter;
15) val av representanter i de organisationer, till vilka föreningen
direkt eller indirekt är ansluten;
16) utseende av valberedning;
17) styrelsens förslag och framställningar;
18) motion som av klubb eller föreningsmedlem blivit väckt
genom skriftlig framställning till styrelsen senast den 30 april.
19) övriga ärenden.
De under punkterna 16 och 17 berörda ärendena skall angivas i
kallelsen till sammanträdet.
Mom 7

Såsom föreningens beslut gäller den mening, för vilken de flesta
rösterna avgivits.
Val skall ske genom öppen omröstning, såvida icke någon på
stämman röstberättigad påyrkar val med slutna sedlar. Vid lika
röstetal avgöres val genom lottning, men i andra frågor än val gäller
den mening, som biträdes av stämmans ordförande.

Mom 8

Mom 1

protokoll över fattade beslut skall föras genom styrelsens försorg.
§8
Föreningens styrelse skall utgöras av lägst sju och högst tio
ledamöter jämte föreningens konsulent. Ledamöterna väljes för en
tid av två år.

Mom 2

Avgår styrelseledamot före utgången av mandattiden, skall vid
nästa ordinarie föreningsstämma ny ledamot utses för tiden intill
utgången av den avgångnes mandat.

Mom 3

Styrelsens är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, de flesta
röstande enats om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes
av ordföranden vid sammanträdet utom vid val, då lotten skiljer.

Styrelse

Mom 4

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Är vid styrelsens sammanträde varken ordförande eller vice
ordförande närvarande, skall styrelsen inom sig välja ordförande för
tillfället.

Mom 5

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande så ofta denne
finner det erforderligt, eller då minst två styrelseledamöter begär
detta.

Mom 6

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, vilket justeras av
ordföranden jämte två härtill utsedda styrelseledamöter.

Mom 7

För behandling av löpande ärenden äger styrelsen rätt att inom sig
utse ett arbetsutskott.

Mom 1

§9
Styrelsen äger att i enlighet med dessa stadgar och föreningens
beslut förvalta föreningens angelägenheter. Den äger att teckna
föreningens firma och bemyndiga annan inom eller utom styrelsen
därtill.

Mom 2

Styrelsen äger att själv eller genom ombud i förhållande till tredje
man handla å föreningens vägnar, samt att inför domstol och andra
myndigheter företräda föreningen.

Mom 3

Styrelsen åligger dessutom:
att

förbereda ärenden, som av föreningen skall handläggas;

att

verkställa av föreningen fattade beslut;

att

handha föreningens ekonomi och förvaltning;

att

upprätta och till revisorerna före den 30 april överlämna
årsredovisning över föreningens verksamhet under näst
föregående år;

att

bestämma ersättningar till för föreningens tjänstemän;

att

anställa och entlediga föreningens tjänstemän;

att

föra matrikel över föreningens medlemmar liksom förteckning
över klubbarnas behörigen utsedda fullmäktige;

att

fastställa regler och avgifter för införande av djur i
föreningens stambok;

att

i övrigt utfärda bestämmelser för föreningens verksamhet.

Styrelsen åligganden

§ 10
Fullmäktige eller styrelseledamot äger ej deltaga i behandling av fråga rörande
avtal mellan honom och föreningen. Ej heller äger han deltaga i behandling av
fråga om avtal mellan föreningen och tredje man, där han har ett väsentligt
intresse.

Jäv
§ 11
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Revision

Före den 30 april varje år skall räkenskaperna för näst förgående år vara
avslutade och för granskning hållas tillgängliga för revisorerna. Revisionen
skall vara avslutad och berättelse avlämnad till styrelsen före den 31 maj det
år räkenskaperna blivit avslutade. Styrelsen och revisorernas berättelse skall
för föreningens medlemmar vara tillgängliga före ordinarie föreningsstämma
samma år.
§ 12
För föreningens förbindelser häfta allenast dess tillgångar.

§ 13
För ändring av föreningens stadgar erfordras antingen beslut härom å två på
varandra med minst en månads mellanrum följande föreningsstämmor, eller
enhälligt beslut på en föreningsstämma, vid vilken minst tre fjärdedelar av
föreningens fullmäktige är närvarande.
§ 14
Beslut om föreningens upplösning skall fattas på två på varandra med minst
en månads mellanrum följande föreningsstämma, varav en skall vara
ordinarie. Beslut äger ej giltighet med mindre det biträtts av minst två
tredjedelar av de röstande å den stämman som sist hålles.
§ 15
Har föreningens upplösning blivit beslutad i enlighet med dessa stadgar, skall
å föreningsstämma, som hålles sista gången, avgöras huru med föreningens
samtliga tillgångar, efter gäldande av föreningens skulder och åtagande, skall
förfaras.
Därvid skall dock iakttagas, att föreningens tillgångar icke får fördelas på
föreningens medlemmar, utan skall användas till ändamål som kan befrämja
de intressen, föreningen genom sin verksamhet företrätt.

Föreningens
förbindelser

Stadgeändring

Föreningens
upplösning

Tillgångar vid
föreningens upplösning

NORMALSTADGAR
FÖR SRB-KLUBBAR ELLER MOTSVARANDE
Godkända av avelsföreningen för svensk röd och vit boskap (SRB)
Stadgar för ................................................................................ SRB-klubb
Omfattande område .....................................................................................
§1
Klubben är kontaktorgan mellan SRB-medlemmarna och SRB-föreningen och
har till ändamål att främja SRB-aveln. Klubbens verksamhet planlägges i
samråd med SRB-föreningen och kan exempelvis omfatta föredrag med
diskussioner, studieresor, utställningar mm.
§2
Klubbens medlemmar skall vara anslutna till SRB-föreningen.
§3
Medlemskap i SRB-klubben är öppet för var och en såväl enskild som juridisk
person.
§4
Medlems utträde ur klubben skall anmälas till styrelsen.
§5
Årsavgift till klubben fastställes vid klubbens årsmöte.
§6
Klubbens organ är årsmötet, styrelsen och revisorerna.
§7
Styrelsen består av 3 – 7 ledamöter. Samtliga utses för en tid av två år men
mandattiden skall bestämmas så att halva antalet ledamöter avgår varje år.
§8
Ordinarie årsmöte hålles på tid och plats, som styrelsen bestämmer.
Vid årsmötet skall följande behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
3. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
4. Godkännande av dagordning.
5. Styrelsens redovisning för det gångna verksamhetsåret.
6. Revisorernas berättelse.
7. Frågan om ansvarsfrihet.
8. Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
10. Val av styrelseledamöter för en tid av två år.
11. Val av ordförande för en tid av ett år.
12. Val av två revisorer jämte suppleanter.

13. Val av fullmäktige och suppleanter till SRB:s föreningsstämma.
14. Fastställande av årsavgift.
15. Eventuella motioner från klubbar till SRB-föreningen.
16. Övriga frågor.
§9
Kallelse till årsmötet utfärdas senast en vecka i förväg och kan ske på sätt,
som styrelsen finner lämpligt.
§ 10
Rösträtt tillkommer varje medlem, som betalat den sist förfallna årsavgiften.
§ 11
Styrelsen utser varje år klubbens firmatecknare.
§ 12
Räkenskapsåret avslutas per kalenderår. – Revisorerna skall före utgången av
mars månad revidera styrelsens berättelse över klubbens räkenskaper och
förvaltning.
§ 13
Eventuella stadgeändringar skall underställas SRB-föreningens styrelse för
godkännande. Beslut om ändring av stadgarna gäller ej med mindre än att
beslut fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.
§ 14
Om klubben upplöses skall de behållna tillgångarna disponeras på det sätt,
varom beslutats vid sist hållna årsmöte.

