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Ideell förening  

 

Svenska Hästars Värn styrs mellan årsmöten av den valda styrelsen. Det dagliga arbetet sköts av 

styrelsen. Formella befogenheter för styrelsen som helhet och enskilda ledamöter framgår i arbets- 

och delegationsordningen, som fastställs årligen av styrelsen. 

 I detta dokument har styrelsens ledamöter enats om vilka förväntningar man har på varandra samt 

hur arbete och ansvar ska fördelas oss emellan.  

Styrelsen ska verka för Svenska Hästars Värns bästa. Det innebär att allt arbete ska genomföras i 

enlighet med fattade beslut och inom lagar och regler applicerbara för organisationen. Ansvaret är 

långsiktigt, arbetet ska utföras på ett sätt så att organisationens resurser i form av ekonomiska 

tillgångar, personella tillgångar och organisationens rykte och dess varumärke inte urholkas.  

Styrelsens ledamöter är förtroendevalda och arbetar ideellt. En styrelseledamot är vald av ett 

årsmöte och kan enbart avsättas av ett årsmöte.  

Styrelsen 

Årsmötet är organisationens högsta beslutade organ. Styrelsen är ansvarig för att organisationen 

sköts på ett bra sätt i enlighet med fattade beslut och gällande regler. Styrelsen är ansvarig för att 

hålla sig uppdaterade om verksamheten och det ekonomiska läget.  

Styrelsens ledamöter är engagerade, sammansvetsade, aktiva och närvarande vid styrelsemöten och 

andra möten och sammankomster. Styrelseledamöterna representerar organisationen i olika 

sammanhang och ska alltid uppträda som en god företrädare för organisationen 

Styrelsen är gemensamt ansvarig för att fattade beslut uppfylls. Den enskilde ledamoten ansvarar för 

uppgifter som hen ålagts.  

Styrelsens ledamöter ska i god tid innan styrelsemöten få handlingar och beslutsunderlag. Varje 

styrelseledamot är ansvarig för att vara påläst när hen kommer till styrelsemötet. I det fall tillräckliga 
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underlag saknas för att beslut ska kunna fattas får frågan återremitteras till ansvariga 

styrelseledamöter.  

Styrelsemöten ska kännetecknas av god stämning, respekt för tider och mötesregler. Alla ledamöter 

ska känna att man har något att tillföra samt att man har ett ansvar. Ordföranden har ett särskilt 

ansvar för att alla ska känna sig delaktiga, men varje ledamot ansvarar för att påtala om något känns 

fel samt att bidra till en god stämning.  

Styrelsen strävar efter att beslut ska tas i enighet, men då detta inte kan uppnås genomförs en 

omröstning. Den som motsätter sig ett fattat beslut ska i protokollet skriftligt reservera sig. Om detta 

inte skett förväntas styrelsen gemensamt stå bakom alla fattade beslut.  

Samtliga styrelseledamöter ska ha god kännedom om fattade beslut och kunna informera om och 

försvara dessa inför medlemmar, myndigheter och privatpersoner.  

Styrelsen är ansvariga för organisationens strategiska arbete och ska till årsmötet lägga förslag på 

långsiktiga strategier och vision.  

Styrelsens ledamöter ska informera varandra när för organisationen relevant information upptäcks.  

Varje enskild ledamot har rätt och skyldighet att föreslå utspel i en aktuell fråga och ska då lyfta 

frågan i styrelsen eller den för frågan relevanta arbetsgruppen inom styrelsen.  

Styrelsen ska kunna svara och ge nödvändig information till medlemmar.  

För att allt detta ska fungera måste styrelsens ledamöter finnas tillgängliga via mejl samt telefon. 

Styrelsen är vald av medlemmarna och representerar dessa. Styrelsens ledamöter ska därför ha god 

kontakt med medlemmar i föreningarna samt delta på föreningarnas årsmöten och/eller andra 

möten i den utsträckning det är möjligt. 

I övrigt hänvisas till ”Arbetsordning styrelsen Svenska Hästars Värn”, antagen på styrelsemöte 

2019-04-04. 

 


