STADGAR
National Snaffle Bit Association
Scandinavia
§1. Firma
Föreningens firma ska vara National Snaffle Bit Association Scandinavia.

§2. Föreningens ändamål
Föreningens ändamål ska vara att främja tävlande i ridgrenarna Western Pleasure och
Hunter under Saddle i Skandinavien; härunder utveckla och sammanställa
informationsmaterial och utbildning för ryttare, uppfödare av hästar och andra
intresserade för en bättre förståelse av pleasure och hunterns grunder och dess korrekta
utförande.
I sin verksamhet ska föreningen:
a) Följa vid var tid gällande NSBA Scandinavias tävlingsreglemente
b) Organisera och anordna tävlingar
c) Administrera och föra register över tävlingsresultat för i föreningen aktiva ryttare
och
hästar ur klassificeringssynpunkt.

Styrelsens säte ska till dess en fast adress etablerats, följa ordförande i föreningen.
Styrelsen ska mellan årsmötena handha föreningens angelägenheter i enlighet med
dess stadgar och verkställa de av årsmötet fattade besluten.
Föreningens styrelse ska bestå av:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Jämte minst 1, högst 4 övriga ledamöter Jämte
minst 1, högst 5 suppleanter.
Årsmötet ska sträva efter att i möjligaste mån tillsätta styrelseledamöter så att samtliga
skandinaviska länder finns representerade, under förutsättning att personer,
organisationer eller företag från respektive land är medlemmar i föreningen. Val av
styrelse sker på årsmötet. Mandattiden ska vara 1 år för ordförande, 1 år för kassör och
övriga ordinarie ledamöter. I tur avgående ledamöter kan återväljas. Ordförande och
kassör ska väljas särskilt, i övrigt fördelar styrelsen inom sig de olika funktionerna.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal ska den mening gälla som biträdes av mötesordföranden. Styrelsen är
beslutför om minst 2/3-delar av styrelsens ledamöter är närvarande. Styrelsen
sammanträder på kallelse av ordförande eller om minst två andra styrelseledamöter så
påfodrar. Styrelsen ska till ordinarie årsmöte avge verksamhetsberättelse för det
föregående verksamhetsåret (kalenderår).
Även om styrelseledamots mandattid ej gått till ända kan denne genom beslut i
styrelsen, vilket ska godkännas av årsmötet eller extra årsmöte, kunna skiljas från sitt
uppdrag om han/hon uppenbart åsidosatt sina åligganden eller på annat sätt förverkat
det förtroende uppdraget förutsätter. Ett sådant beslut fordrar 2/3-dels majoritet.

§3. Medlemskap

§5. Årsavgift

Medlemskap i föreningen är öppen för alla personer, företag och organisationer som
vill biträda föreningens ändamål och som är intresserade av dess verksamhet.
Medlemskap innebär att medlem ska följa vid var tid gällande NSBA Scandinavias
tävlingsreglemente. Medlemskap i föreningen innebär inte att medlemskap också
erhålls i NSBA USA.

Årsavgiften fastställs på föreningens ordinarie årsmöte eller i den ordning årsmötet
beslutar.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, härunder vid var tid gällande NSBA
Scandinavia tävlingsreglemente, eller på annat sätt motverkar föreningens intresse, kan
genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§4. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse.

§6. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av kassören och den (de) som styrelsen utser.

§7. Förvaltning och revision
Föreningens verksamhetsår ska vara kalenderår. För varje avslutat verksamhetsår ska
styrelsen upprätta verksamhetsberättelse. En revisor jämte en revisorsuppleant väljs av
årsmötet. Revisorerna ska i överensstämmelse med föreningens stadgar granska
styrelsens förvaltning samt avge revisionsberättelse med rekommendation till årsmötet
huruvida ansvarsfrihet bör beviljas eller ej.

§8. Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Följande ärenden ska därvid
förekomma på dagordningen:
1. Val av årsmötesfunktionärer (ordförande, sekreterare samt två justeringsmän)
2. Fråga om huruvida mötet blivit behörigen utlyst
3. Fastställande och godkännande av röstlängd
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
5. Föredragning av revisorernas berättelse
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastsällande av eventuella arvoden
8. Fastställande av årsavgift
9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
10. Val av ordförande och/eller kassör
11. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Behandling av ärenden som av styrelsen framlagts eller som till årsmötet
hänskjutits. Förslag från medlemmar ska för att kunna behandlas på årsmötet vara
inlämnade till styrelsen senast tre veckor före mötet.

beslut om ändring av dessa stadgar §§ 11 och 12 fordras alltid minst 2/3-dels
majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie, med
minst sex månaders mellanrum.

§11. Föreningens upplösning
För beslut om upplösning av föreningen fordras 2/3-dels majoritet vid två på varandra
följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie, med minst sex månaders mellanrum.

§12. Fördelning av innestående medel vid upplösning
Vid upplösning av föreningen ska, efter samtliga eventuella skulder betalats, resterande
medel återgäldas till medlemmarna införda i medlemsregistret den 31/12 året före
upplösningen beslutas.

---------------------------------Ovanstående stadgar antogs enhälligt vid det konstituerande årsmötet den 8 februari 2014.

Kallelse till ordinarie årsmöte eller extra årsmöte ska ske på www.nsba.se minst 30
dagar före årsmötet.
Extra årsmöte hålles då styrelsen anser det erforderligt, eller om minst 10% av
föreningens röstberättigade medlemmar till styrelsen därom gör skriftlig
framställning med angivande av det ärende för vars behandling mötet påkallats.
Varje medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen är röstberättigad.
Enskild närvarande medlem äger en röst.
Alla beslut fattas med enkel majoritet där ej annat angivits i dessa stadgar. Vid lika
röstetal äger mötets ordförande utslagsröst, utom vid val, då lottning ska avgöra
valet.
All omröstning sker öppet såvida ej sluten omröstning begärts av någon medlem.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig.

§9. Tvister
Eventuella interna tvister angående föreningens angelägenheter ska avgöras av
domstol i det län där styrelsen har sitt säte.

§10. Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar §§ 1-10 kan endast ske genom enhälligt beslut på ordinarie
årsmöte, eller genom beslut med 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande
årsmöten, varav ett ska vara ordinarie, med minst sex månaders mellanrum. För

