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Stadgar för Svenska Hästars Värn
organisationsnummer 872800-5151
Senast uppdaterad 2017-04-08
1
Firma och säte
1.1 Föreningens namn är Svenska Hästars Värn (SHV). Föreningen är en
ideell djurskyddsförening och oberoende av politiska, religiösa och
motsvarande gruppintressen.
1.2 Föreningen har sitt säte i den kommun föreningens ordförande är skriven.
2
Syfte
2.1 Föreningens syfte är att inom Sverige utöva räddningsverksamhet för de
hästar som involverats av myndigheter på grund av missförhållande, samt
verka för god hästhållning och att värna om hästars rätt till vatten, foder,
omvårdnad och stimulans och att i övrigt få leva på sätt som är naturligt för
arten.
2.2 Föreningen skall
• bedriva räddningsverksamhet för hovbärande djur som involverats av
myndigheter på grund av missförhållande. De ska innan överlåtandet till
SHV vara bedömda av veterinär att vara rehabiliteringsbara. Djuren skall
kvarstå i föreningens ägo livet ut.
• medverka till opinion mot dålig hästhållning
• informera om vad som betraktas som god hästhållning
• verka för en ändring av lagar och förordningar i syfte att stärka hästens
rätt att få leva på ett sätt som är normalt för arten
3
Medlemskap
3.1 Fysisk person kan vinna medlemskap i föreningen genom att medlemsavgift inbetalas och att uppgifter om namn, adress och födelseår lämnas till
föreningen för registrering.
3.2 Medlemskapet är personligt. Ständigt medlemskap tillkommer fysisk
person som betalar engångsavgift motsvarande 15 årsavgifter för personligt
medlemskap
3.3 Juridisk person kan vinna stödjande medlemskap.
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3.4 Föreningens styrelse kan avböja eller avbryta medlemskap för den vars
uppträdande bedöms motverka föreningens intressen eller skada
föreningens arbete eller anseende. Avser beslutet medlem skall denne ges
möjlighet att skriftligen yttra sig innan slutligt beslut fattas. Beslut om
uteslutning gäller från dagen för beslutet. Vederbörande skall skriftligen
meddelas om beslutet.
3.5 Medlemsvärvning skall bedrivas med syfte att i första hand nå personer
med intresse för verksamheten som helhet och för en aktiv insats i
föreningens arbete.
3.6 Medlemsavgift fastställs av årsmötet.
3.7 Medlem som under helt år underlåter att betala fastställd medlemsavgift
anses ha utträtt ur föreningen.
3.8 Medlem som vunnit inträde 1 oktober eller senare skall anses ha erlagt
årsavgift även för nästkommande kalenderår.
3.9 Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, skall
skriftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagd
medlemsavgift återbetalas ej.
4
Beslutande organ
4.1 Föreningens beslutande organ är i ordning årsmöte, extra årsmöte och dess
styrelse.
Föreningens beslutande organ är i ordning årsmöte och dess styrelse.
5
Föreningens styrelse
5.1 Styrelsen skall verka för föreningens syften och ansvara för föreningens
löpande verksamhet. Föreningens styrelse skall verkställa beslut fattade av
årsmöte.
5.2 Föreningen företräds av styrelsen, som består av ordförande, samt högst
sex ordinarie ledamöter. Styrelsen jämte högst fem suppleanter utses av
årsmötet.
5.3 Till ordförande, styrelseledamot eller suppleant kan väljas den som har
rösträtt på årsmöte, ej förekommer hos kronofogde eller har skatteskulder,
ej förekommer som motpart i juridiska processer som föreningen drivit, ej
har drivit frågor eller utfört handlingar som strider mot föreningens stadgar
och ej är eller har varit föremål då myndighet krävt åtgärd i
djurskyddsärende.
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5.4 Styrelsens ordförande väljs på ett år. Ledamöter väljs för period om två år
och suppleanterna för ett år. Vid val av ledamöter skall halva antalet utses
det ena året och resterande antal det andra året.
5.5 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Vid
utbetalning krävs attestering av ytterligare en styrelsemedlem än den som
utfört betalningen. Vid ordförandes frånfälle blir tillförordnad ordförande
firmatecknare efter ny konstituering.
5.6 Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Sammanträdesprotokollet
justeras av ordförande och minst en utsedd protokolljusterare. Ordförande
kallar styrelsen till sammanträde. Sammanträde ska även hållas om minst
tre av styrelseledamöterna begär det.
5.7 Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är samlade. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden
biträder.
5.8 Under året uppkomna vakanser. Vice ordförande inträder som tillförordnad
ordförande vid ordinarie ordförandes avgång under mandatperioden.
Suppleant inträder vid ordinarie ledamots avgång under mandatperioden i
den ordningsföljd de blivit valda av årsmötet.
Fyllnadsval till andra uppkomna vakanser under mandatperioden kan
företas på ordinarie styrelsemöte där styrelsen kan utse kandidat fram till
nästkommande årsmöte.
Styrelsen kan adjungera personer till styrelsemöten och arbetsgrupper.
Adjungerade har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
5.9 Där icke särskilda ombud är utsedda skall styrelsen företräda föreningen
inför myndigheter och andra organisationer m.fl.
5.10 Styrelsen skall övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad
6
Verksamhets- och räkenskapsår
6.1 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar helt kalenderår.
7
Revisorer och revision
7.1 Föreningens revisorer har att fortlöpande granska såväl föreningens
verksamhet som dess ekonomiska förvaltning
7.2 Revisorerna skall till ordinarie årsmöte avge särskild berättelse därom.
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7.3 Har föreningen 90-konto ska en ordinarie auktoriserad revisor utses för ett
år av årsmötet.
Har föreningen inget 90-konto kan istället två ordinarie ej auktoriserade
revisorer, samt högst två suppleanter utan krav på auktorisation, utses för
ett år av årsmötet.
7.4 Valbar till revisor är den som ej varit firmatecknare under föregående
verksamhetsår.
8
Möten
8.1 Med föreningen hålles årsmöte senast under april månad efter
verksamhetsårets utgång och extra årsmöte när så erfordras.
8.2 Tidpunkt och plats för möten bestäms av föreningens styrelse som även
utfärdar kallelse till dessa. Kallelse skall ha sänts per post senast tre veckor
före årsmötets avhållande och för extra årsmöte senast två veckor före dess
avhållande. Annonsering i medlemstidning jämställes med kallelse per
post. Föranmälan till dessa möten skall ske senast angivet datum i
kallelsen.
8.3 Medlem som önskar få ärende behandlat på årsmöte skall i skrift lämna
begäran härom till föreningens styrelse senast 31 januari.
8.4 Föreningens styrelse skall kalla till extra årsmöte, för behandling av viss
fråga, då revisorerna eller 10 % av antalet röstberättigade medlemmar så
påfordrar. Sådant möte skall avhållas inom en månad efter det att skriftlig
begäran härom inkommit till styrelsen.
8.5 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1 Mötets öppnande
2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
3 Val av två personer - tillika rösträknare - att jämte ordförande justera
dagens protokoll
4 Upprättade av röstlängd
5 Mötets behöriga utlysande
6 Val av ordförande för mötet
7 Fastställande av föredragningslista
8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska förvaltning
9 Revisorernas berättelse
10 Beslut om disposition av föreningens tillgångar
11 Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
12 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
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13 Anmälda motioner
14 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
15 Fastställande av arvoden och andra ersättningar
16 För nya verksamhetsåret val av:
a) Styrelsens tillika föreningens ordförande på ett(1) år
b) Ledamöter av styrelsen på två (2) år
c) Suppleanter i styrelsen på ett(1) år.
d) Revisor/-er på ett(1) år
e) Suppleanter för revisor/-er på ett(1) år
f) Ordförande i valberedningen, jämte två ledamöter av densamma
på ett (1)år
g) Suppleant till valberedningen på ett(1) år
16
Mötets avslutande
8.6 Föreningens styrelse äger ej delta i val av revisorer.
8.7 Vid extra årsmöte skall avsnitten 1 tom 7 i punkt 8.5, och de ärenden för
vilka mötet anordnats, och som angivits i kallelsen till mötet, förekomma.
8.8 Beslut fattas med acklamation eller genom votering. Vid votering bestäms
utgången - utom i frågor som avses i punkt 13 i stadgarna - genom enkel
majoritet. Uppstår lika röstetal vid öppen votering, som inte avser val, skall
det förslag gälla som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten votering
skall, i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.
8.9 Alla medlemmar i föreningen har en röst vardera. För rätt att rösta på möte
krävs att vederbörande har fyllt 15 år och blivit registrerad som medlem
senast en månad före mötets hållande och att medlemsavgiften också
erlagts senast en månad före mötets hållande. Rösträtt kan endast utövas
genom personlig närvaro på mötet, och då ej som ombud för annan.
8.10 Vid föreningens möten äger endast medlemmar närvara. För enstaka
inbjuden kan styrelsen medge närvaro.
8.11 Möte må ej besluta om användande av föreningens vinstmedel, tillgångar
eller åtagande av förpliktelse för ändamål, som är främmande för
föreningens syfte.
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9
Lokal organisation
9.1 Föreningen skall sträva efter att inom län eller annan lämplig geografisk
enhet (region) hålla resurser för att kunna:
a) genomföra anmälan till myndigheter om vanvårdsfall
b) härbärgera hästar som är i behov av tillfällig uppstallning
c) rekommendera och stödja fodervärdar till föreningens hästar
d) deltaga i lokala evenemang, mässor och marknader för att informera om
föreningen och dess syfte och verksamhet
e) värva medlemmar.
9.2 Den lokala verksamheten leds av aktiva medlemmar i samarbete med och i
enlighet med direktiv från föreningens styrelse.
9.3 Medlemmar som stadigvarande deltar i aktiviteter som anges i punkt 9.1 är
aktiva medlemmar.
10 Valberedning
10.1 På årsmöte väljes ordförande för valberedning och två övriga ledamöter
jämte en suppleant att bilda valberedning, verksam till och med
nästkommande årsmöte. Ordföranden är sammankallande för
valberedningen.
10.2 Valberedningen har till uppgift att nominera kandidater för val till styrelse
och av revisorer.
10.3 Medlem som önskar nominera kandidat till styrelse eller till revisor skall
lämna skriftligt förslag till valberedningens ordförande senast 31 januari.
10.4 Sammankallande i valberedningen skall på sista styrelsemötet innan
årsmötet presentera samtliga föreslagna kandidater samt de kandidater
beredningen anser vara lämpligast.
10.5 Förslagsgivare äger på mötet rätt att motivera eget förslag.
10.6 För valbarhet gäller att nominerad måste ha förklarat sig villig att acceptera
nominering till valberedningen innan årsmötets start.
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11
Ekonomiskt ansvar
11.1 För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.
11.2 Som praxis i en ideell förening ska varje styrelseledamot själv
tillhandahålla nödvändig teknisk utrustning för eget bruk såsom dator,
skrivare, telefon, telefonsvarare mm. Vid investeringsbehov skall separat
styrelsebeslut finnas med motivering och detta ska bokföras tydligt.
11.3 Styrelsen ska aktivt sträva efter att föreningens medel ska användas på
sådant sätt att så mycket pengar som möjligt kan användas enligt
föreningens syfte och arbetet för hästar i Sverige. Inga medel ur
föreningens kassa får går till alkoholhaltiga drycker.
12 Stadgetolkning
12.1 Vid tvekan om dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma,
vilka är oförutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästa årsmöte, extra
årsmöte eller avgöres interimistiskt av föreningens styrelse.
13 Stadgar och upplösning
13.1 Beslut om omedelbar ändring av föreningens stadgar kräver enhälligt beslut
på årsmöte. Ändring av stadgar kan även ske genom beslut på årsmöte med
2/3 av avgivna röster och att beslutet bekräftas med 2/3 av antal avgivna
röster på ett extra årsmöte minst 1 månad senare alternativt nästkommande
årsmöte.
13.2 Beslut om föreningens upplösning skall fattas på årsmöte och bekräftas av
påföljande årsmöte.
13.3 Minst en månad skall skilja mellan beslutande årsmöte och bekräftande
extra årsmöte.
13.4 Vid ändring av stadgarna vad avser val av antal styrelseledamöter,
suppleanter till dessa, revisorer eller suppleanter till dessa vinner ändringen
laga kraft vid påföljande årsmöte eller extra årsmöte.
13.5 Vid upplösning av föreningen skall dess återstående tillgångar efter det
samtliga åtaganden fullgjorts skall tillfalla annan jämbördig svensk
djurskyddsorganisation, varvid befintliga fodervärdar skall erbjudas att
förvärva föreningens hästar r i turordningen befintlig fodervärd och därefter
övrig fodervärd. Mottagaren av föreningens återstående tillgångar äger i
övrigt att besluta om disponering av föreningens hästbestånd.
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