
Stadgar för 

föreningen Värmlands Kaninhoppare

ändrade 2017-01-21

§ 1 Namn och säte 
Föreningens namn är föreningen Värmlands Kaninhoppare. Föreningen har sitt säte i Vålberg, Karlstads 
kommun, med c/o-adress till kontaktperson som utses av styrelsen.

§ 2 Form & Ändamål
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen skall arbeta för att utveckla och stimulera kaninhoppning
Föreningens ska anordna kaninhoppningstävlingar i Värmlands län. 
Föreningen ska bedriva ett aktivt ungdoms- och medlemsarbete. 
Föreningen ska bedriva kurser om kaninhoppning och skötsel. 
Föreningen ska värna om god kaninhållning.
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extrainsatt årsmöte, medlemsmöte och styrelsen.

§ 3 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla intresserade av kaninhoppning, förutsatt att föreningens stadgar och 
riksförbundets stadgar, tävlingsreglemente och regler godtas och att medlemsavgiften betalas. Vid erlagd 
medlemsavgift blir medlem automatiskt även medlem i riksförbundet, SKHRF. Medlemmar har närvarorätt, 
yttranderätt och rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess 
högsta beslutande organ, årsmötet. Medlemsavgift innehåller även avgift till riksförbundet, SKHRF, och ska 
anpassas efter den. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens eller riksförbundets syfte motarbetas
eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar eller riksförbundets stadgar. 
Riksförbundet, SKHRF, beslutar om uteslutning.
Medlemskapsåret räknas ett (1) är från datum då medlemsavgift erlagts till samma datum nästkommande år.

§ 4 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst sju (7) stycken ordinarie ledamöter och tre (3) stycken suppleanter, vilka väljs 
av årsmötet.
Vartannat år (år 1) väljs fyra (4) ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år, däribland ordförande och 
sekreterare, och vartannat år (år 2) väljs kassör och två (2) ordinarie ledamöter för en tid av två (2), växelvis.
Suppleanter väljs för en tid av två (2) år.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ordinarie styrelsemedlemmar är närvarande. Vid ledamots 
frånvaro kan en suppleant ta dennes plats. 
Ordförande kallar till möte när styrelsen ska sammanträda.

§ 5 Årsmöte
Årsmötet ska hållas senast en (1) månad före riksförbundets Årsstämma och kallelse skall delges 
föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Motioner och skrivelser ska vara föreningens 
styrelse tillhanda i god tid innan årsmötet, dock senast det datum som beslutats av styrelsen. 

Obligatoriska punkter på Dagordning:

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare 
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd 
5. Årsmötets behöriga utlysande 
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
9. Val av ordförande 



10. Val av kassör 
11. Val av sekreterare
12. Val av övriga ledamöter 
13. Val av suppleanter 
14. Val av revisorer 
15. Val av valberedning
16. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
17. Mötet avslutas 

Beslut på årsmötet och ev extrainsatt årsmöte fattas med enkel majoritet. 

Alla som erlagt medlemsavgift och är registrerad hos föreningen äger en (1) röst.

§ 6 Extra årsmöte 
Om ordförande, kassör eller sekreterare avgår under pågående mandatperiod, skall extra årsmöte hållas. Om 
årsmötet beslutat om upplösning av föreningen skall extra årsmöte hållas. 
Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och 
beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§ 7 Beslutsformer 
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Kan ej beslut nås 
genom lika röstetal så har föreningens ordförande utslagsröst. 

§ 8 Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen

§ 9 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 10 Stadgeändring 
Beslut om ändring av stadgar kan endast fattas av årsmötet eller av extra insatt årsmöte.
För att beslutet ska vinna laga kraft måste femtio (50) % av de närvarande på årsmötet eller extrainsatt 
årsmöte godkänna ändringen.

§ 11 Upplösning 
Upplösning av föreningen kräver beslut på ett (1) ordinarie årsmöte och ett (1) extrainsatt årsmöte. Beslut 
om upplösning kräver minst sjuttiofem (75) % av rösterna. Mellan dessa möten måste minst två (2) månader 
förflyta. Under denna tid kan inte föreningen uppta nya medlemmar.
Vid upplösande av föreningen avyttras inventarier och materiella tillgångar. Kvarvarande medel efter 
avgifter och skulder erlagts, fördelas sedan lika mellan de medlemmar som har varit medlemmar minst två 
(2) månader vid första mötet då beslutet av upplösning antogs. 


