Instruktion för Distriktsungdomssektion
Bilaga till normalstadgar för SDF inom SvRF
Kapitel 1 Grundläggande bestämmelser
§ 1 Distriktsungdomssektion
Inom distriktet ska det finnas en särskild ungdomssektion (DUS).
§ 2 Mål
DUS ska ha som mål att:
• främja en god kontakt mellan föreningars Ungdomssektioner (US) i distriktet och
därigenom skapa en demokratisk och kamratlig anda där öppenhet råder, där man trivs
tillsammans och alla känner sig välkomna.
• främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande och skapar goda förebilder för
ridsporten.
• stödja arbetet i klubbarnas US samt ha en rådgivande funktion.
• vara en kontaktlänk mellan den centrala ungdomssektionen (CUS) och föreningarnas US
samt ha kontakt med andra Distriktsungdomssektioner (DUS).
• verka för ungdomsinflytande i ridsporten genom att ha intresse av och möjlighet till
ungdomsrepresentation i övriga sektioner och kommittéer i distriktet.
§ 3 Verksamhet
DUS ska verka för:
• att en aktiv och utvecklande verksamhet bedrivs där alla US hästintresse tillgodoses. Alla
som vill ska vara välkomna oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön, sexuell
läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar.
• att styrelsearbetet i klubbarnas US fungerar tillfredställande.
• att det finns ett bra samarbete med distriktsstyrelse och övriga sektioner samt att unga finns
representerade i övriga sektioner och eventuella kommittéer i distriktet.
• att medverka i och uppmuntra till utbildning så att ungdomarnas kunskaper förbättras om
hästar, förening och Ridsportförbundet.
§ 4 Medlemskap
Varje förening är genom sin US medlem i DUS.
§ 5 Beslutande organ
DUS beslutande organ är allmänt möte (årsmöte och extra allmänt möte) samt DUS styrelse.
Årsmötet och styrelsen kan tillsätta kommittéer eller motsvarande (råd/grupper) för handläggning
av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som DUS tilldelar dem.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
DUS verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.
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Kap 2 DUS Årsmöte
§ 7 Rösträtt
Vid DUS årsmöte och extra allmänt möte har varje förening genom sin ungdomssektion en röst.
Ombud till DUS årsmöte väljs vid US årsmöte.
Medlem i förening under 26 år har närvarorätt vid DUS årsmöte.
§ 8 Beslut och omröstning vid allmänt möte
Omröstning sker öppet, eller med sluten votering om ombud så begär, dock skall personval ske med
slutna sedlar. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall
väljas. Samtliga ärenden avgörs genom enkel majoritet. Vid lika antal röster äger ordföranden
utslagsröst utom i personval vid sluten omröstning då lotten avgör.
§ 9 Tidpunkt och kallelse till Årsmöte
Årsmöte skall hållas före distriktets årsmöte.
Kallelse till distriktsårsmötet ska utfärdas av DUS styrelse genom kungörelse i distriktets officiella
kungörelseorgan senast två månader före mötet, dels genom brev till röstberättigade föreningar
senast tre veckor för årsmötet.
Förslag till föredragningslista för mötet jämte verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt
DUS styrelses förslag och inkomna motioner till årsmötet – vilka ska vara åtföljda av DUS styrelses
yttrande och, om motionen kommer från föreningsmedlem av US yttrande – ska senast två veckor
före mötet sändas till röstberättigade föreningar eller hållas tillgängliga på distriktets hemsida.
§ 10 Ärenden vid Årsmöte
Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Anmälan av DUS styrelses val av sekreterare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
7. Behandling av verksamhetsberättelse.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
9. Val av ordförande för DUS.
10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av ungdomsledamot (under 26 år) jämte personlig suppleant att ingå i distriktets styrelse.
12. Val på ett år av ledamöter i valberedningen.
13. Val av ombud till möten där DUS har rätt att representera med ombud.
14. Övriga ärenden (motioner samt DUS styrelses förslag) som kan upptas till beslut på årsmötet.
§ 11 Extra allmänt möte
Extra allmänt möte hålls när styrelsen finner det nödvändigt, när minst 10% av distriktets
föreningar, företrädda av sina US, eller när distriktets revisorer begär det. Styrelsen ska anordna
extra allmänt möte senast en månad efter det att en sådan begäran inkommit. Kallelsen skall
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utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelse skall tydligt framgå det
eller de ärenden som föranleder mötet. Vid extra allmänt möte skall förekomma punkter i § 10:1-6
samt ärenden för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.

Kapitel 3 DUS styrelse
§ 12 Styrelsen - Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
Styrelsen består av ordförande samt det antal övriga ledamöter, som årsmötet bestämt och som valts
enligt § 10:9-10
Mandatperioden för ordinarie ledamot är två år från årsmöte till årsmöte. Mandatperioden för
ordförande och suppleanter är ett år. Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte. Minst
hälften av ordinarie ledamöter skall vara under 26 år. Styrelsen konstituerar sig själv och kan som
adjungerad ledamot kalla enskild person. Sådan ledamot har yttrande och förslagsrätt men inte
rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen. Styrelsen får
överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till utskott eller annat organ som har tillsatts
för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga
ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Röstning får inte ske genom
fullmakt. Om ordföranden så bedömer, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftligt förfarande
eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande
sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 13 Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för att:
1. Verka för att sektionens syften och ändamål uppnås samt ansvarar för den löpande verksamheten.
2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten.
3. Ansvara för tilldelade medel. Upprätta budget.
4. Upprätta verksamhetsberättelse inför årsmötet.
5. Bestämma dag och plats för allmänna möten.
6. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten.
7. Bevaka ungdomars intresse inom ridsporten.
8. Förmedla kontakt mellan ridsportens centrala organ och föreningarnas ungdomsverksamhet.
§ 14 Ekonomiskt ansvar och status
DUS är ingen egen juridisk person och är underordnad distriktsstyrelsen.
Kapitel 4 DUS Valberedning
§ 15 Valberedning
Valberedningen består av ordföranden och två ledamöter valda av årsmötet enligt § 10:12.
Ledamöter väljs av årsmötet för perioden t.o.m nästa årsmöte. Minst hälften av ledamöterna i
DUS valberedning skall vara under 26 år. Valberedningen bör se till att föreslagna ungdomar
har olika intresseinriktning och representerar de olika verksamheter förbundet företräder.
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