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Stadgar fOr lokalklubb mom
Svenska StOvarkiubben

Inledning
Lokalkiubbar ingár som medlemsorganisation i Svenska Stövarklubben
Utöver dessa stadgar galler ocksâ SKKs och Svenska Stövarklubbens stadgar och av SKK och
SvStk utfrdade bestärnmelser och foreskrifter.
I den man stadgar f5r lokalklubb strider mot SKK:s eller SvStk:s stadgar skall stadgar fOr
lokalkiubben anpassas sâ att Overensstämmelse râder.
Irrom SvStk skall de olika lokalklubbarnas stadgar vara identiska.
Lokalklubbs stadgar skall faststallas av SvStk

§ I MàI
Lokalklubb är ideella fOreningar och har till mA! att mom ramen for SvStks stadgar, bestämmelser
och fOreskrifter bedriva SvStks regionala verksamhet.

Den geografiska omfattningen av lokalklubbs verksamhet beslutas av SvStk:s Stovarfullmaktige.

§2Verksamhet
FOr att nA uppsatt mA! skall lokalklubb

1. Informera och sprida kunskap orn SvStk - dess mA!, organisation och arbetsformer

2. Informera om till kiubben hörande raser och deras anvandningsomrAden

3. Anordna prov och utstallningar eller täv!ingar i enlighet med Svenska Stovarklubbens och
SKKs bestammelser

4. SOrja for utbildning av domare vid jaktprov

5. Genom information delge hundagare kunskap i stOvarnas jaktegenskaper och att anpassa
jaktforrnen med stövare till tidseni iga jakt- och vi ltvArdsforhAl landen

6. Anordna verksamheten i enlighet med SvStks direktiv

7. Avge yttrande och verkställa utredningar pA begaran av SvStk eller nAr annan anledning
forel igger



8. Delta i samrAd mom och utom SKK-organisationen

9. Pa bästa sätt tilivarata stövarägarnas intressen

10. Verka for ungdomsorienterad verksamhet

§ 3 Med lemskap
Som medlem i Svenska StOvarklubben tillhOr man den lokalavdelning mom vars omrâde man är
bosatt eller om lokalklubbs styrelse sã godkanner även utanför detsamma bosatta liksom utländska
medborgare.
Om flera personer tillhOrande samma familjehushâll Onskar medlemskap i klubben behOver endast
en av dem erlagga hel àrsavgift. Ovriga familjemedlemmar erlagger av lokalkiubben fastställd
reducerad avgift

Till hedersmedlem av lokalklubb skall àrsstämma i lokalklubb efier forslag av styrelsen kalla
person som pa ett fOrtjänstfullt sätt har främjat lokalkiubbens ändamál och intressen.

§ 4 Verksamhetsàr och mandatperiod
Lokalklubbs verksamhetsAr skall vara kalenderâr.

Med mandatperiod avses i dessa stadgar fOr de personer som väljs enligt stadgarna: tiden fran det
ársmOte mom lokalklubb, vid vilket valet skett, till och med nästkommande ârsrnOte mom
!okalklubb eller till och med det ArsmOte mom lokalklubb som mandatperioden avser.

Person vars medlemskap upphOrt i SvStk kan inte kvarstâ som vald styrelseledamot eller suppleant
for lokalklubb.

§ 5 Organisation
Lokalklubbens ange!agenheter handhas av lokalk!ubbs ârsmOte och en av ârsmOtet vald styrelse.

§ 6 Lokalklubbs mote
Mom 1 Inledning.
Ordinarie ârsmote skall hállas fOre april mânads utgâng
Kallelse till ordinarie eller extra ársmOte skall utifirdas av styrelsen och delges medlemmarna
senast 14 dagar fore mOtet genom meddelande i lokalklubbens publikationer eller pa annat
Iikvardigt sätt.

'Th Extra ársmOte i lokalklubb skall hâllas pa kallelse av styrelsen eller när lokalklubbens revisorer sà
begar, eller när minst en fjardedel av lokalkiubbens medlemmar skriftligen begar detta for
uppgivet ändamál.

Om extra ârsmöte begarts skall detta hâ!las mom 60 dagar.

Mom 2 Dagordning
Ordinarie ârsmote oppnas av styrelsens ordfdrande eller vid fOrfall for denne av styrelsens vice
ordfdrande.

Vd ordinarie ârsmOte skall £dljande ärende fOrekomma.

1. Justering av rostlangden.
2. Val av ordfOrande for mOtet.
3. Styrelsens anmälan om protokollforare vid mOtet.



4. Val av tvâjusteringsmän, tillika rösträknare, sorn tilisammans med mötets ordforanden
skall justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderatt förutom av lokalklubbs medlemmar.
6. Frága om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens ársredovisning med balans- och resultaträkning samt revisiorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultatrakning samt beslut orn enligt dessa uppkommen vinst

eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag foregâende ârsmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen.
12. A. Beslut om styrelsens forslag till verksamhetsplan

B. Beslut om styrelsens forslag till rambudget.
C. Beslut om avgifter fOr kommande verksamhetsár.

13 Val av ordfOrande, ordinarie ledamOter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt beslut
om suppleanternas tj anstgörningsordning.

14 Va! av tvá revisorer och tvá revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.
15 Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.
16 Beslut om omedelbarjustering av punkterna 13- 15.
17 Ovriga ärenden sorn av styrelsen hanskjutits till ârsmötet eller som senast 15 jan

anmälts till styrelsen.
Anmälan om sâdant ärende skall vara skriftlig. Till irendet skall styrelsen fOr behandling
av lokalklubbs mOte avge utlâtande och larnna fOrslag till beslut.
Väcks vid ordinarie ârsmOte forslag i ett ärende sorn inte finns medtaget under punkt 17.
kan, om ârsmOtet sã beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom 3 Rostning
Vid lokalklubbs àrsmOte liar varje medlem yttrande-, forslags- och rösträtt fran det âr under vilket
hanlhon fyller 16 ár.

ROstning med fullmakt far ej ske. Rostning sker som regel öppet. Rostning vid val skall ske med
slutna sedlar om nâgon begar detta. I annat ärende an val kan rostning med slutna sedlar ske om
nâgon sá yrkar och om mOtet sâ beslutar.

Som mOtets beslut galler den mening som erhâller hOgsta rOstetal. FOr beslut fordras enkel
majoritet av de angivna rOsterna. Vid lika rOstetal i arenden där rOstning sker Oppet galler den
mening som biträds av tjanstgorande ordfOrande under forutsattning att denne är medlem. I annat
fall avgOrs ärendet genom lottning. Om vid rostning med slutna sedlar rOstetalet blir lika, avgOrs
ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mOtets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna
reservationen, behorigen undertecknad, skall vara inlämnad till rnötesordfOranden och av denne
anmälts innan mötet fOrkiarats avslutat.

Mom 4 Motioner och drenden.

Motion som medlem Onskar fâ behandlad vid ordinarie ârsmOte i lokalklubb skall skriftligen
avlärnnas till styrelsen senast 15 januari.

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till ársmOtet.

Väcks vid ordinarie ârsmOte forsiag i ett arende, som inte liar inkommit i den ordning som stadgar
i 1 :a stycket, kan, om mOtet sâ beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra ársmOte I lokalklubb far till avgorande endast upptagas ärende soni angetts i kallelsen.



§ 7 Styrelse
FOrvaltningen av kiubbens angelagenheter handhas av en vid loka!klubbs àrsrnOte vald styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation

Forvaltning av kiubbens angelagenheter handhas av en vid ârsrnOte vald styrelse bestAende av
ordfiirande samt ledamOter i antal, sorn anpassas till kiubbens geografiska !äge och verksamhet,
dock minst 5 till antal.

Arsstämma viIjer ena áret ordfOrande, hälften av Iedarnoter och suppleanter i samma antal och
andra âret övriga ledamOter och suppleanter.

Lokalklubb beslutar sjalv ifall behov for suppleanter fore! igger. Valen avser de tvâ fOljande âren.

Till ledamot av styrelsen bOr i rege! endast mom verksamhetsornrâdet bosatt medlem väljas.

Valen avser de tvá fOljande àren.

Styrelsen utser mom sig vice ordfOrande, sekreterare och kassOr samt mom eller utom sig övriga
funktionärer.
I lokalklubb med lokala avdelningar/zoner, mâ:avdelningen/zon önskernJ om Ovriga funktionärer
mom sig framlaggas till lokalklubbs ârsrnOte soni forslag och av ârsmOte fastställas.
Styrelsen äger att mom sig utse arbetsutskott (au) bestâende av ordfOrande eller vice ordfiirande,
sekreterare, kassOr och en eller tvá Ovriga !edamoter. Av arbetsutskottet fattade beslut skall
anmalas i styrelsen.

Suppleant tjänstgOr i den ordning röstetalet vid ársmOtet visar, eller, om rOstetal saknas, enligt
beslut av Iokalklubbs mote. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den viljas
som är medlem i lokalkiubben.

Styrelsen utser morn cheF utom sig personer sorn var och en for sig eller i forening har ritt att
teckna lokalkiubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordforanden ehler vid fOrhinder for denne av vice
ordfOranden.

Styrelsen skal! sammanträda rninst fyra gânger per kalenderâr.

Vid sammantrade skall protokohl foras.

Styrelsen är beslutfOr dâ samtliga ledamoter är kahlade och fler an hälften av ledamöterna är
närvarande vid sarnmanträdet. Sorn styrelsens beslut galler den mening som de fiesta ledamOter
threnat sig om. Vid lika röstetal galler den mening som biträds av tjanstgOrande ordförande.

Mom 2 styrelsens áligganden.
Styrelsen skall, fdrutorn vad som sags i dessa och SvStks stadgar och i SKKs stadgar bland annat

o Bereda ärenden sorn skall behandlas av lokalkiubbens ârsmOte
o Verkstähla av lokalklubbs mOte fattade beslut
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o Ansvara flr lokalkiubbens til!gãngar, arkiv och korrespondens
o Avge ârsredovisning till ordinarie ârsmöte
o Senast 6 veckor fore ordinarie ârsmOte över!ämna styrelsens ãrsredovisning med balans-

och resultatrakning till revisorerna
o Uppratta verksamhetsplan fOr kommande verksamhetsperiod
¯ Avge yttrande Over av SvStk till lokalkiubben hänskjutna ärenden
o FOlja de anvisningar som lämnas av SvStk
o Senast en mânad efter ordinarie ârsmöte lämna SvStk uppgift orn styrelsens

sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen
o Utse delegater till SvStKs fullmaktigemote i den ordning som SvStk:s stadgar fOreskriver
o Upprtta forslag om program rOrande tid och plats fOr prov och utstallningar

§ 8 Rakenskaper och revision
Lokalkiubbens balans- och resultatrakning samt styrelsens forvaltning av avdelningens
angelagenheter skall ârligen granskas av de av lokalklubbens ârsmöte utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs fOr en tid av ett âr. Med ett âr menas tiden fran det
lokalklubbs mOte dâ val skett till och med det darpa kommande ordinarie àrsmOtet i lokalkiubben.

Lokalklubbens rakenskaper skall tilisammans med fdrvaltningsberattelse Overlamnas till
revisorernas senast 6 veckor fore ordinarie ãrsmOte i lokalklubb. Revisorernas berättelse skall vara
styrelsen tillhanda senast 4 veckor fore ordinarie ârsmOte.

Ordinarie revisorer skall tillstallas protokoll frau styrelsens sarnmanträden.

När sEirskild anledning fOreligger kan revisorerna begara att fã närvara vid styrelsens
sammanträden.

§ 9 Valberedning
Av àrsmOte utsedd valberedning skall fOrbereda de val som stadgernssigt skall ske vid ordinarie
ârsmOte.

Valberedningen skall bestâ av tre Iedamöter varav en sammankallande.

Mandatperioden fOr sammankallande skall vara ett âr och for Ovriga tvâ ár. Sammankallande samt
en ledamot skall väljas vid vaije ârsmOte.

Efter beslut fran styrelsen kan valberedningen beredas tillfàlle att närvara vid
styrelsesammantrade.

Sammankallande skall tillställas protokoll fran styrelsens sammanträden.

§ 10 ProtokoH
Protokoll skall fOras vid ârsmOte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall áterge de
ärenden som behandlas och de beslut som fattas och skall varajusterade av tjanstgOrande
ordfOrande och av vald eller valdajusteringsman.

Protokollet skall vara tillgangliga fOr medlemmar.

Protokollen skall arkiveras pa betryggande sätt.



§ 11 Disciplinarenden
For disciplinarenden och dess handlaggning gäller SKKs stadgar.

§ 12 Force majeure
Om lokalklubb pa grund av omstandighet som den inte kunnat ráda Over, sâsom arbetskonflikt,
myndighetsbeslut, naturkatastrof eldsvâda, fel eller fOrsening i leveranser fran leverantör eller
liknande omsth.ndigheter, inte kan genomfOra evenemang mom sin klubbverksamhet pa sãnt som
planerats, är den inte skyldig att âterbetala erlagda avgifter som avser sádant evenemang.

Lokalklubb har sãledes rätt aft behâlla del av eller hela den avgift sorn inbetalts fOr icke genomfort
evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Lokalklubbens beslut att behálla inbetald avgifi kan overklagas till SKK. Pa motsvarande sätt har
lokalklubben rätt aft begära betalning av avgift for icke genomfOrt evenemang av den som inte
redan erlagt avgifien.

Lokalkiubben svarar inte for skador eller direkta eller indirekta kostnader som nâgon Asamkas pA
grund av icke genomfort evenemang. Inte heller fOrtroendevald, tjänsteman eller funktionär mom

___

avdelningen som fattat beslut om sAdana evenemang, svarar fOr skador eller direkta eller indirekta
kostnader.

§ 13 Stadgeandring
FOrslag till .ndring av dessa stadgar skall framlaggas av styrelsen eller inges till styrelsen i den
ordning som anges i § 6. Beslut av stadgeandring fattas av ArsmOtet. FOr sAdant beslut krävs aft det
antingen biträdes av 3/4 av antalet i beslutet deltagande medlemmar eller att beslut fattas av tvA
varandra fOljande ArsmOtet.
FOr aft bli gallande skall stadgeandring godkannas av Svenska StOvarklubbens styrelse.

§ 14 Upplosning av Iokalkiubb
SvStk:s styrelse fattar beslut om att lokalklubb skall upphora. Innan beslut fattas skall samrAd och
eventuell Overenskommelse goras med SvStk:s styrelse och berOrd lokalklubb.
Efter stadgeenlig upplOsning skall lokalklubbens tillgAngar och arkiv OverlAmnas till SvStk.


