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STADGAR FÖR VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND (VRF)
Kapitel 1 Allmänna bestämmelser
1 § Uppgift
Västmanlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska
Ridsportförbundets (SvRF) regionala organ i enlighet med SvRF:s ändamål.
2 § Sammansättning
VRF omfattar de föreningar som är medlemmar i SvRF, och som har sin hemort inom
distriktets geografiska område.
VRF är som distriktsförbund inom SvRF också specialdistriktsförbund inom
Riksidrottsförbundet (RF).
3 § Verksamhetsområde
Distriktens geografiska indelning fastställs av SvRF:s styrelse. VRF omfattar enligt
SvRF:s beslut Västmanlands län.
4 § Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av distriktsårsmötet. För beslut om
stadgeändring krävs antingen enhälligt beslut eller bifall av minst 2/3-delar av antalet
röster enligt röstlängden vid två på varandra följande distriktsårsmöten varav det ena
ska vara ordinarie.
VRF:s stadgar ska följa de normalstadgar som SvRF har fastslagit ska gälla för
distrikten. De stadgar som antas av VRF:s årmöte ska godkännas av SvRF.
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer
som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av SvRF:s förbundsstyrelse.
Förening eller enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana
frågor inte väcka talan vid allmän domstol.
I händelse av tvist gäller skiljeklausulen i SvRF:s stadgar.
5 § Beslutande organ
VRF:s beslutande organ är distriktsårsmötet, extra distriktsårsmöte och
distriktsstyrelsen.
Distriktsstyrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom
distriktsstyrelsens arbetsområde.
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
VRF:s verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.
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7 § Sammansättning av styrelse mm
VRF:s verksamhet grundas på utbildnings-, ungdoms- och tävlingsverksamhet med häst
och ponny. VRF:s verksamhet organiseras av distriktsstyrelsen och i sektioner om
distriktsstyrelsen så bestämmer. Sektionerna lyder under styrelsen. Såväl
distriktsstyrelse som sektioner kan utse kommittéer inom sina respektive
verksamhetsområden. Sektionsledamöter och -suppleanter väljs i förekommande fall på
distriktsårsmötet.
VRF och dess föreningar ska verka för att styrelsen, valberedningen, sektioner och
andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås
samt att olika verksamhetsområden finns representerade.
Kapitel 2 Distriktsårsmötet
8 § Sammansättning och beslutmässighet
Distriktsårsmötet och extra distriktsårsmöte är VRF:s högsta beslutande organ.
Distriktsårsmötet består av ombud för distriktets föreningar. En förening får utse högst
två ombud, som båda ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får endast företräda en förening, de får inte vara ledamot av distriksstyrelsen.
Distriktsårsmötet är beslutmässigt med det antal ombud, som deltar i mötets beslut.
9 § Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt mm
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid distriktsårsmöte har ombud, ledamot av
distrikststyrelsen, motionär i sak som gäller den egna motionen samt valberedningens
ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.
Närvaro- och yttranderätt har medlem i förening, anställda vid VRF:s kansli samt
representanter för RF, SvRF och Västmanlands Idrottsförbund (VIF).
Om distriktsårsmötet så beslutar, kan även annan person få närvara vid
distriktsårsmötet.
10 § Kallelse mm
Distriktsårsmöte ska genomföras årligen före utgången av mars månad på dag, som
distriktsstyrelsen bestämmer. Mötet får inte hållas på dag när VIF:s årsmöte pågår.
Kallelse till mötet utfärdas av distriktsstyrelsen genom kungörelse i VRF:s officiella
kungörelseorgan, samt genom postat brev eller e-brev till föreningarna senast två
månader före mötet.
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser,
distriktsstyrelsens förslag samt inkomna motioner med VRF:s styrelses yttrande
översänds till röstberättigade föreningar senast två veckor före mötet.
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11 § Rösträtt
SvRF´s förbundsstyrelse upprättar för varje kalenderår ett underlag för röstlängd, som
upptar de föreningar som senast den 31 december föregående år har fullgjort sina
stadgeenliga förpliktelser mot SvRF samt de förpliktelser mot VRF som har bestämts av
distriktsårsmöte. Rösträtten vid distriktsårsmötet fastställs genom den röstlängd som
upprättas vid mötet med förbundsstyrelsens underlag som grund.
Röstlängden gäller oförändrad till dess nytt underlag för röstlängd har tillställts VRF.
Distriktsårsmötet består av ombud från föreningarna. Ombud får inte företräda mer än
en förening och får inte vara ledamot av distriktsstyrelsen. Varje förening har rätt att
företrädas av två personer som ombud. Ombud ska medföra fullmakt från sin förening. I
fullmakten ska ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Ombud kan endast företräda en
förening. - dubbelt
Röstberättigat ombud måste ha fyllt 15 år.
Vid VRF:s distriktsårsmöte har varje förening röster i förhållande till föreningens
medlemsantal enligt nedanstående tabell:
1 - 249 medlemmar = 2 röster
250 - 499 medlemmar = 3 röster
500 medlemmar = 4 röster
Beslut kan fattas med acklamation.
I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet med undantag av
stadgeändring där bestämmelserna i 4 § i dessa stadgar gäller.
Omröstning sker öppet. Vid val har röstberättigat ombud rätt att begära att slutna sedlar
används. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som
biträds av mötesordföranden om denne är röstberättigat ombud. Om inte
mötesordföranden är röstberättigat ombud och vid val ska lotten avgöra. Vid val med
slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas.
En förenings röster får inte delas upp mellan ombuden vid röstning, men kan nyttjas
växelvis av ombuden.
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12 § Ärenden vid distriktsårsmötet
Vid VRF:s distriktsårsmöte ska följande ärenden förekomma
Punkt Ärende
1

Mötets öppnande

2

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd

3

Fastställande av föredragningslista för mötet

4

Fråga om mötets behöriga utlysande

5

Val av ordförande för mötet

6

Anmälan av styrelsens val av sekreterare

7

Val av två protokolljusterare samt val av erforderligt antal rösträknare

8

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna
verksamhetsåret
a

Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse

b

Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse

c

Revisorernas revisionsberättelse

9

Fråga om ansvarsfrihet för förvaltningen

10

Val

a)

av ordförande i distriktet, tillika ordförande i distriktsstyrelsen, för en tid av
ett år

b)

fastställande av antal övriga ledamöter jämte suppleanter

c)

Val av övriga ledamöter samt suppleanter för en tid av två år
(halva antalet ledamöter)

d)

Anmälan av ordinarie ledamot, tillika ungdomsrepresentant, utsedd av
distriktets ungdomssektion (DUS), jämte suppleant för en tid av ett år.

e)

I förekommande fall fastställande av antal ledamöter i sektioner samt val
av dessa.

f)

Val av en revisor jämte personlig suppleant för ett år
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g)

Val av ordförande för valberedningen för ett år
Val av hälften av ledamöterna - 2 stycken - för en tid av två år

h)

Val av ombud och erfoderligt antal suppleanter till SvRF´s
förbundsstämma

i)

Val av ombud och erfoderligt antal suppleanter till VIF:s årsmöte i
enlighet med VIF:s stadgar

j)

Val av ombud och erfoderligt antal suppleanter till SISU idrottsutbildarnas
årsmöte

11

Behandling av förslag och motioner

12

Behandling av verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för
kommande arbetsår

13

Beslut om årsavgift för kommande period

14

Mötets avslutande

Valbar är varje person som är medlem i en förening i VRF. Ledamot eller suppleant i
distriktsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i VRF. Anställdas
valbarhet framgår av SvRF:s stadgar. Med anställd jämställs den som har en stor del av
sin utkomst grundad på en ekonomisk relation till förening tillhörig SvRF, till VRF eller till
SvRF. Detsamma gäller den som i övrigt kan anses vara jävig.
13 § Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsårsmötet (motion)
Förslag till ärende som ska behandlas av distriktsårsmötet (motion) ska vara
distriktsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari. Rätt att inge förslag har röstberättigad
förening inom VRF samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från
föreningsmedlem ska först sändas till vederbörandes förening, som sedan sänder det
vidare till VRF tillsammans med klubbstyrelsens utlåtande.
14 § Extra distriktsårsmöte
Distriktsstyrelsen får sammankalla extra distriktsårsmöte. Extra årsmöte ska av styrelsen
inkallas då minst 1/3-del av distriktets föreningar så påfordrar, eller när revisorerna med
angivande av skäl skriftligen kräver det samt om föreningar som tillsammans
representerar minst en tiondel av antalet röster så begär. Sådant möte får inte äga rum
under tid då VIF:s årsmöte pågår. Vid extra distriktsårsmöte får endast i
föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse och föredragningslista
översänds till röstberättigade föreningar senast tre veckor före mötet.
Om inte distriktsstyrelsen kallar till extra distriktsårsmöte inom två veckor efter att det
begärts, får den/de som krävt mötet kalla till detta.
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Kap 3 Distriktsstyrelsen
15 § Sammansättning, kallelse och beslutmässighet
Distriktsstyrelsen är, när distriktsårsmöte inte är samlat, distriktets beslutande organ.
Distriktsstyrelsen består av ordförande samt det antal övriga ledamöter som
distriktsårsmötet bestämt och som valts enligt 12 §. Härutöver får den hos VRF anställda
personalen inom sig utse en ledamot och en personlig suppleant.
Distriktsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter inom eller utom sig
sekreterare och kassör.
Distriktsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Distriktsstyrelsen är
beslutmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. Om ordföranden finner erfoderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom
skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det
närmast därefter följande sammanträdet.
16 § Åligganden
Distriktsstyrelsen ska
1

verkställa distriktsårsmötets beslut

2

hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och
övervaka den idrottsliga ordningen samt hästhållningen i dessa, genom att
bl a ta in föreningarnas versamhets- och förvaltningsberättelser samt
årsmötesprotokoll

3

bedriva verksamhet enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för
ridsportens utveckling samt i övrigt tillvarata ridsportens intressen

4

planera för DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SvRF:s
bestämmelser

5

handha och ansvara för distriktets medel

6

bereda ärenden, som ska föreläggas distriktsårmötet

7

förelägga distriktsårsmötet förslag till distriktets verksamhetsinriktning och
ekonomiska plan
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avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå Riksidrottsstyrelsen (RS),
Riksidrottsnämnden (RIN), SvRF:s styrelse och VIF:s styrelse med
upplysningar och yttranden

9

bestämma om organisationen av tjänster vid VRF:s kansli samt i
förekommande fall anställa personal

10

föra och distribuera årsmötesprotokoll senast en månad efter
distriktsårsmötet, föra erforderliga böcker samt sköta löpande ärenden i övrigt.

17 § Arbetsår
Distriktsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från distriktsårsmötet till och med
nästkommande distriktsårsmöte.
Kap 4 Revisorer, revision
18 § Revisorer och revision
Distriktets revisor ska granska distriktsstyrelsens förvaltning och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före
distriktsårsmötet och ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara
styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.
Kap 5 Valberedning
19 § Sammansättning mm
Valberedningen består av ordföranden och fyra övriga ledamöter valda av
distriktsårsmötet. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.
I valberedningen bör distriktets olika verksamhetsgrenar vara representerade. Även den
geografiska fördelningen bör beaktas.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande och sekreterare.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer.
20 § Åligganden
Valberedningen ska senast den 1 januari skriftligen tillfråga samtliga av tidigare
distriktsårsmöte valda om de står till förfogande för nästa mandatperiod.
Senast den 15 januari ska valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift
på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.
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21 § Förslagsrätt
Röstberättigad förening får senast den 1 februari avge förslag till valberedningen på
personer för valen i 12 §.
Valberedningen ska senast två veckor före mötet skriftligen informera röstberättigade
föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.
22 § Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid distriktsårsmötet, ska valberedningen meddela
sitt förslag beträffande varje val som ska förekomma enligt punkterna i 12 §.
Förkortningsförklaringar
RF
Riksidrottsförbundet
RS
Riksidrottsstyrelsen
RIN Riksidrottsnämnden
VIF Västmanlands Idrottsförbund
SISU Sisu Idrottsutbildarna Västmanland
SvRF Svenska Ridsportförbundet
VRF Västmanlands Ridsportförbund
DUS Distriktets ungdomssektion
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