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PROPOSITION II TILL ÅRSMÖTET 2013-02-16 FÖR REGION MITT PURA RAZA
ESPAÑOLA
Under 2012 har styrelsen för FSHS utarbetat formen för regionala föreningars anslutning och formulerat
arbetsområden för FSHS.
I syfte att möjliggöra för RMPRE att ansöka om anslutning till Förbundet för Spanska Hästen i Sverige,
FSHS, föreslås stadgeändringar enligt nedan.
Förslag till ändring av §§4,6 och 8
§4 – Verksamhetsidé och målsättning
Föreningens verksamhetside är att samla uppfödare, hästägare och andra med intresse för rasen Pura Raza
Española.
Föreningen skall arbeta och ha som mål att arrangera aktiviteter, sprida kunskap om och marknadsföra
rasen samt arbeta för att utveckla och stimulera aveln av och med P.R.E. i de län där föreningen verkar.
Föreningen ska verka för ett aktivt samarbeta med andra P.R.E.- och för rasen relevanta
hästorganisationer. Föreningens årsmöte beslutar om ansökan, anslutning och eventuellt upphörande av
anslutning till andra P.R.E.- och hästorganisationer.
§6 – Medlemskap
Medlemskap i föreningen medges den som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte och målsättning
och som förbinder sig att efterleva dess stadgar samt erlägger fastställd medlemsavgift.
I medlemsansökan ska folkbokföringsadress anges.
Om föreningen är ansluten till andra P.R.E.- och hästorganisationer godkänner medlemmen att namn,
adress, kontaktuppgifter samt uppgift om medlemmen är P.R.E.-ägare lämnas till anslutna P.R.E.- och
hästorganisationer.
Medlem kan uteslutas ur föreningen, om medlemmen i fråga har handlat i uppenbar strid mot föreningens
stadgar. Ett sådant beslut fattas av föreningens årsmöte med minst 2/3 majoritet.
Har medlemsavgiften inte erlagts före sista förfallodag upphör medlemskapet att gälla.
Inträde i föreningen sker genom anmälan till styrelsen eller via föreningens hemsida och medlemskap
räknas från det att full medlemsavgift erlagts.
Medlemsavgiften för medlem utgörs av en årsavgift vilken beslutas av årsmötet.
För att vara röstberättigad på årsmöte ska medlemskap ha tecknats året före aktuellt årsmöte.
Medlem har rösträtt i den regionala förening man tillhör genom sin folkbokföringsadress.
Varje medlem enl ovan äger en rösträtt.
§8 – Ändring av stadgar
Ändring av stadgar kan göras vid extra eller ordinarie årsmöte och träder i kraft efter nästkommande
årsmöte. För stadgeändring krävs beslut av 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.
Årsmötet föreslås besluta
att under förutsättning att årsmötet beslutat att RMPRE skall ansöka om anslutning till FSHS göra ändra
av stadgar §§ 4, 6 och 8 enl ovan förslag.
Interimsstyrelsen RMPRE

