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Stadgar för  

Sweden EXCA Racers – ideell förening. 

Antagna 20XX-XX-XX 

 
 

§1 Föreningens namn 

Föreningens namn är Sweden EXCA Racers med organisationsnummer 802466-

0055. Det är en nationell förening av Extreme Cowboy Association, USA som 

alltså är vår moderförening. 

 

§2 Ändamål 

Verka för att tävlingsgrenen Extreme Cowboy Race (EXCA) sprids i Sverige 

genom att tillse att EXCA-godkända tävlingar genomförs av lokala arrangörer 

samt att anordna domarutbildningar och seminarier. 

 

§3 Beslutande organ 

Beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. Föreningen ska ha sitt 

säte hos styrelsens ordförande. 

 

§4 Medlemskap 

Föreningens medlemmar utgörs av betalande medlemmar och organisationer 

samt hedersledamöter. Inträde kan sökas av envar som är intresserad av 

föreningens verksamhet. Endast dessa har rösträtt i föreningen.  

Om inträde sker i under aktuellt års sista kvartal ingår medlemskap för 

kommande år utan extra kostnad. 

Medlemskategorier: 

1. Medlemskap enskilt (USA-medlemskap ska ingå vilket ger tävlingsrättighet) 

2. Medlemskap familj (USA-medlemskap ska ingå vilket ger tävlingsrättigheter) 

3. Stödmedlem enskild (Enbart svenskt medlemskap) 

4. Stödmedlem familj (Enbart svenskt medlemskap)  

 

§5 Medlems rättigheter och skyldigheter 
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Varje medlem som erlagt medlemsavgift i EXCA-USA har förslags, yttranderätt 

och rösträtt på föreningens årsmöten. Vid familjemedlemskap skall medlem fyllt 

18 år för att erhålla dessa rättigheter, samt för att vara valbar i föreningen. Alla 

medlemmar har rätten att närvara på samtliga sammankomster inom föreningens 

verksamhet, samt medverka i offentliga medier tillhörande föreningen och där ta 

del av information i föreningens angelägenheter. Varje medlem har skyldighet 

att följa föreningens stadgar, tävlingsbestämmelser och de beslut årsmöte och 

styrelsen fattar samt att medverka efter bästa förmåga i föreningens verksamhet 

för att gemensamt utveckla EXCA i landet. 

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla 

personuppgifter till medlemsmatrikel och tävling. 

Bryter medlem mot föreningens stadgar, tävlingsregler, beslut eller på annat sätt 

motarbetar föreningen eller förorsakar skada eller inte betalat fastställda 

avgifter, kan denne erhålla en varning från styrelsen och/eller uteslutas med 

omedelbar verkan. Uteslutning kan tidsbegränsas eller vara permanent. Medlem 

som inte godtar styrelsens beslut, har rätten att hänskjuta frågan till 

nästkommande årsmöte för prövning. 

 

§6 Utträde 

Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till 

styrelsen. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter, 

bestämmer styrelsen om de ska betalas eller ej. Medlem som trots påminnelse ej 

erlagt medlemsavgiften får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.  

 

§7 Avgifter  

Årsmötet fastställer nästkommande års medlemsavgifter där medlemskategori 1 

och 2 skall infatta de redan fastslagna medlemsavgifterna till EXCA-USA 

Styrelsen fastställer övriga taxor och avgifter, så som anmälningsavgifter till 

föreningens event och avgifter för sent inkomna resultatrapporteringar mm.  

 

§8 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår följer kalenderår. 1 januari - 31 december. Sittande 

styrelse har fullt ansvar för verksamhet och räkenskaper mellan årsmötena.  

 

§9 Styrelse 

Styrelsen är det högst beslutande organet när årsmötet inte är samlat. 

Styrelsen består av lägst två ledamöter och högst fem ledamöter jämte 

ordföranden, samt en till två suppleanter. Styrelse samt suppleanter väljs vid 

årsmötet. Mandattiden skall bestämmas så att högst halva antalet ordinarie 

ledamöter väljs varje år. 

Ordförande väljs på ett år av årsmötet. 

Styrelsen utser på konstituerande styrelsemöte kassör och sekreterare inom sig.  
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Styrelsen planerar, leder och fördelar föreningens arbete i enlighet med dess 

stadgar och enligt beslut fattade vid föreningens möte. 

Styrelsen är beslutsmässig om ordförande samt hälften, dock minst 2, av övriga 

ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande till 

beslutet.  

Styrelsen ska föra protokoll över sina sammanträden. 

Styrelsen ska ansvara för föreningens medel och tillgångar. 

Styrelsen ska avge verksamhetsberättelse för gången period jämte ekonomisk 

redovisning. Styrelsen ska ge förslag på verksamhetsplan och budget för 

kommande period. 

Styrelsen ska kalla till och genomföra föreningens årsmöte. 

 

§10 Befattningsbeskrivningar 

Ordförande är föreningens officielle representant. Denne leder styrelsens arbete 

och övervakar att stadgar och fattade beslut efterlevs. 

 

Sekreteraren för protokoll, sköter föreningens korrespondens samt registrerar 

och förvarar inkommande skrivelser och kopior på utgående skrivelser. 

Sekreteraren upprättar förslag till verksamhetsberättelse. 

 

Kassören sköter föreningens bokföring och bokslut enligt gängse regler. 

Kassören driver in medlemsavgifter och andra fodringar samt sköter föreningens 

utbetalningar. Upprättar lista på intäkter och kostnader mellan styrelsemötena 

vilket redovisas till styrelsen på varje möte. Kassören för medlemsmatrikeln. 

 

§11 Firmateckning 

Styrelsen utser firmatecknare, vanligtvis ordförande och kassör tillsammans.  

 

§12 Revision 

Revisor skall ha tillgång löpande till föreningens protokoll och ekonomiska 

redovisning när så begärs. Revisorns uppgift är att granska styrelsens förvaltning 

och räkenskaper och avlämna revisionsberättelse till styrelsen 14 dagar före 

årsmöte, där revisionsberättelsens föredras med revisorns förslag av 

tillstyrkande eller avslag för ansvarsfrihet. 

 

§13 Årsmöte  

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och hålls under första kvartalet 

varje år, inför nästkommande tävlingssäsong. Kallelse sker genom utlysande på 

föreningens hemsida samt FB-konto minst 1 månad före årsmötets dag.  

På årsmöte ska följande frågor behandlas: 

1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 

2. Mötets öppnande 

3. Fastställande av röstlängd. 
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4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet 

5. Fråga om mötets behöriga kallelse. 

6. Verksamhetsberättelse. 

7. Kassarapport samt resultat och balansräkning. 

8. Revisionsberättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet. 

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 

11. Val av ordförande, 1 år. 

12. Val av styrelseledamöter, så att hälften väljs varje år. 

13. Val av suppleanter, 1 år.   

14. Val av revisor på ett år. 

15. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande kalenderår. 

16. Fastställande av taxor och avgifter för nästkommande kalenderår. 

17. Motioner och skriftliga frågor som inkommit till styrelsen senast 14 dagar 

i förväg samt ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet. 

18. Avslutande av årsmöte 

19. Övriga frågor. 

 

§14 Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte när särskilda behov föreligger. Kallelse 

skall utgå senast 1 månad före mötesdag. Styrelsen har ansvar att samtliga 

medlemmar blir informerade. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor med angivande av skäl 

så skriftligen kräver, eller när en tredjedel av röstberättigade medlemmarna så 

kräver. Underlåter styrelsen kalla till möte inom 21 dagar, får den som krävt 

mötet kalla till detta. 

Enbart frågor som kallelsen innehåller för avhandlas på mötet. 

 

§15 Beslutsordning 

Fråga av ekonomisk natur får inte avhandlas såvida den inte finns med på 

dagordningen, men ej heller under övriga frågor. Beslut fattas med enkel 

majoritet i öppen votering. Vid begäran om rösträkning skall den verkställas och 

om röstetalet blir lika fäller ordföranderösten avgörandet. Röstning genom 

fullmakt är ej tillåten. 

Beslut om stadgeändring kräver 2/3 majoritet av två på varandra följande 

årsmöte med minst 3 månaders mellanrum. Ändringsförslaget skall åtfölja 

kallelsen till mötet. 

 

§16 Protokoll 

Protokoll skall föras vid alla styrelsemöten och vid alla årsmöten. 

Årsmötesprotokoll distribueras till medlemmar via hemsidan. 

Styrelsemötesprotokoll hålls tillgängliga för medlemmarna.   
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§17 Tävling 

Bedömning sker enl. EXCAs regelbok och genomförs av föreningen godkänd 

arrangör med godkänd domare. Veterinärbesiktning och djurskyddskrav enligt 

jordbruksverkets regler för tävling med häst.  

Dopingregler enl. Svenska Ridsportförbundets bestämmelser ska gälla.   

 

§18 Överlåtelse av beslutanderätten 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper 

av ärenden till grupp eller organ, samt till särskilt utsedd person i specifikt 

ärende. 

Den som fattat beslut enligt bemyndigandet skall fortlöpande underrätta 

styrelsen härom. 

 

§19 Tvist 
Vid tvist i tolkningsfråga eller då fråga uppstår som ej förutsetts i dessa stadgar, 

hänskjuts beslutet till årsmötet. I trängande fall avgör styrelsen. Vid tvist som 

föranleder domstol skall detta avgöras genom skiljedoms förfarande 

 

§20 Föreningens upplösning 

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas av årsmöte följt av extra 

årsmöte en månad senare. För beslut om upplösning krävs 2/3 majoritet på båda 

dessa möten. Beslut om upplösning skall innehålla föreskrifter om användning 

av föreningens tillgångar. 

 

 

 

Förslag på nya stadgar sammanställda 2019-08-11 av arbetsgrupp tillsatt av 

årsmötet 2019. 


