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Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk
Springer Spaniel
Baserat på: ”Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar” Antagna vid SSRK:s extra
fullmäktigemöte 1993-11-20 att gälla fr o m 1994-01-01

§1

Inledning
Lokalavdelning ingår i rasklubb för engelsk springerspaniel, (ESS). Utöver dessa
stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för rasklubben för engelsk springerspaniel,
Svenska Kennelklubben (SKK) och Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK).

§2

Mål
Lokalavdelning inom rasklubben för engelsk springerspaniel, är en ideell förening,
och har som mål att inom ramen för rasklubben engelsk springerspaniel och
SSRK:s stadgar, bestämmelser och direktiv tillvarata specifika intressen för rasen.

§3

Verksamhet
Lokalavdelning förvekligar sina syften genom att bland annat:
a)
b)
c)
d)
e)

§4

bedriva informations- och utbildningsverksamhet i frågor som är väsentliga för
rasen
informera om klubbens målsättning och rasens användningsområden
anordna utbildning för medlemmar i dressyr och praktiskt bruk av hundar
tillhörande klubbens ras
följa den kynologiska verksamheten rörande klubbens ras
stödja Sveriges Hundungdom

Organisation
Lokalavdelningens angelägenheter handhas av avdelningsmöte och en styrelse.
Bedrivande av verksamhet kan ske efter beslut av medlemmar och efter godkännande av styrelsen.
Lokalavdelningarnas organisation och verksamhet styrs av ESS:S stadgar för
lokalavdelningar.
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§5

Medlemskap
Medlemskap berättigar till deltagande i av lokalavdelning anordnade aktiviteter.

§6

Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställes vid rasklubbens ordinarie klubbmöte.

§7

Verksamhetsår
Lokalavdelning verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§8

Klubbmöte
Mom 1. Inledning
Ordinarie avdelningsmöte skall hållas årligen före februari månads utgång. Extra
avdelningsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen, eller när minst en fjärdedel av
medlemmarna inom avdelning skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Tillstyrkan skall ske av klubbstyrelsen. Om beslut om extra avdelningsmöte
tillstyrks skall detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra avdelningsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges
medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation
eller på annat likvärdigt sätt.
Mom 2. Dagordning
Ordinarie avdelningsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne
av styrelsens vice ordförande. Ordinarie avdelningsmöte avslutas av styrelsens
ordförande eller vid förfall för denne av mötets ordförande.
Vid ordinarie avdelningsmöte skall följande ärenden förekomma:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Fastställande av röstlängden
Val av ordförande för mötet
Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden
justera protokollet
Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst
Fastställande av dagordningen
Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och
resultaträkning samt bokslut
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och
övriga funktionärer
Val av ordförande i styrelsen
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n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Val av övriga ledamöter i styrelsen
Val av suppleanter i styrelsen, om avdelningsmötet så bestämt, och eventuellt
beslut om tjänstgöringsordning
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Val av valberedning om tre personer varav en ordförande
Behandling av frågor, som senast den 1 december anmälts till styrelsen eller av
denna underställts mötet
Övriga frågor
Avslutning

Mom 3. Röstning
Vid avdelningsmöte äger varje medlem föra talan och utöva rösträtt. Röstning med
fullmakt från icke närvarande medlem medges inte. Röstlängd vid avdelningsmöte
fastställs med ledning av för dagen gällande medlemsförteckning. Röstning sker
öppet. Val skall dock förättas genom sluten omröstning om någon så yrkar. Som
mötets beslut gäller den mening som erhållit flest antal röster utom i frågor enligt §§
12 och 13. Om antalet röster är lika gäller den mening som biträdes av mötesordföranden. Val avgörs vid lika röstantal genom lottning.
Eventuell reservation till avdelningsmötets beslut i ett ärende skall anmälas till
protokollet vid beslutstillfället. Sker reservation i skriftlig form skall den inlämnas
till avdelningsmötets presidium innan avdelningsmötet avslutas.
Mom 4. Motioner och förslag
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie avdelningsmöte skall
skriftligen avlämnas till styrelsen senast 1 december. Styrelsen skall med eget yttrande
överlämna motionen till avdelningsmötet. Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett
ärende som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om
avdelningsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men ej till beslut.
Vid extra avdelningsmöte får till avgörande endast upptagas ärenden, som angets i
kallelsen.
Mom 5. Valbarhet
Valbar till förtroendeuppdrag inom lokalavdelning är endast medlemmar i klubben.
§9

Styrelse
Mom 1. Styrelsens organisation
Förvaltningen av avdelning/en/ens angelägenheter handhas av en styrelse bestående
av ordförande och tre övriga ordinarie ledamöter samt. Om klubbmötet så beslutar två
suppleanter. Ordförande väljes för en tid av ett år. Övriga ordinarie ledamöter väljes så
att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Suppleanterna utses för en tid av ett
år. Året räknas från ordinarie avdelningsmöte till nästa ordinarie avdelningsmöte.
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Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och inom eller utom sig sekreterare.
Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande och kallelse utgått till
samtliga ledamöter.
Som styrelsens beslut gäller den mening, som de flesta närvarande ledamöterna enar
sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av tjänstgörande ordförande.
Mom 2. Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen bland annat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
§10

sköta lokalavdelningens angelägenheter i enlighet med gällande stadgar
följa de anvisningar som lämnas av klubbstyrelsen för ESS
förbereda ärenden, som skall hänskjutas till klubbmöte för rasklubben
verkställa av klubbstyrelsen fattade beslut
föra noggranna räkenskaper över lokalavdelnings intäkter och kostnader samt
förvalta dess tillgångar
avge förvaltningsberättelse till klubbstyrelsen
att med SSRK:s avdelningar samordna lokalavdelning verksamhet
upprätta program rörande tid och plats för större aktiviteter samt sända in
detta till klubbstyrelsen
avge yttrande över av klubbstyrelsen till lokalavdelning hänskjutna frågor
senast tre veckor före ESS ordinarie klubbmöte till klubbstyrelsen anmäla
namn och adress på valda ledamöter och suppleanter inom lokal avdelningsstyrelse
tillställa klubbstyrelsen ett ex av protokoll från styrelsesammanträde.

Räkenskaper och revision
Lokalavdelnings räkenskaper skall årligen per 31 december sammanföras i ett bokslut
som tillsammans med förvaltningsberättelse och protokoll överlämnas för granskning
till revisorerna senast tre veckor före ordinarie avdelningsmöte. Revisorernas
berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor för ordinarie avdelningsmöte.

§ 11 Disciplinärende
För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKK:s stadgar.
§ 12 Stadgar och stadgeändring
Förslag om ändring av dessa stadgar skall senast den 1 december inges till klubbstyrelsen, som däröver till klubbmötet avger yttrande.
För stadgeändring erfordras att beslut därom fattas på ordinarie klubbmöte samt att
beslutet biträdes med minst två tredjedels majoritet.
I kallelse till ordinarie klubbmöte skall ändringsförslaget delges medlemmarna.
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§ 13 Upplösning av lokalavdelning
Huvudstyrelse för rasklubben engelsk springerspaniel fattar beslut om att avdelning
skall upphöra. Innan beslut fattas skall samråd och eventuell överenskommelse göras
med berörd avdelning.
Vid lokalavdelnings upplösning skall tillgångar överlämnas till rasklubbens styrelse
för förvaltning. Beslut skall fattas av lokalavdelnings styrelse om hur det skall förfaras
med lokalavdelnings skulder.
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