Stadgar för Region Mitt Pura Raza Española
§1 - Föreningens namn
Föreningens officiella namn är Region Mitt Pura Raza Española (RM P.R.E.)
På spanska är föreningens namn xx
§2 – Föreningens säte
Föreningens säte är styrelsens aktuella ordförandes hemadress. Styrelsen beslutar efter behov om
ytterligare (under-) adresser ska användas för specifika ändamål.
§3 – Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningens verksamhet är opartisk, icke vinstdrivande och icke
kommersiell.
Region Mitt omfattar Dalarnas län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands
län, Örebro län, Östergötlands län och Gotlands län.
Föreningens ekonomi baseras på medlemsintäkter och på avgifter som tas ut i samband med
anordnandet av evenemang för att täcka uppkomna kostnader.
§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.
Därutöver har föreningen som mål att främja kunskap samt arbeta för att utveckla och stimulera aveln
av och med P.R.E.
Ovanstående i § 4 avses i länen enl § 3.
Föreningen har som ambition att samarbeta med andra P.R.E.-organisationer.
§5 – Diskriminering
Föreningen skall behandla alla medlemmar likvärdigt.
§6 – Medlemskap
Föreningen är öppen för varje fysisk person intresserad av rasen Pura Raza Española samt
föreningens verksamhet.
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.
Varje medlem äger en rösträtt.
För ägare av P.R.E. ingår även medlemskap i Stambokstjänster för Pura Raza Española i Sverige,
Norge och Finland.
§7 – Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall avhållas senast den 30:e april varje
år. Motioner som skall tas upp på årsmötet skall presenteras minst tre (3) veckor före dagen för
årsmötet.
Kallelsen skall vara skriftlig och skickas till medlemmarna minst tre (3) veckor i förväg och annonseras
på föreningens hemsida. Motioner, valberedningens förslag samt verksamhetsberättelse presenteras
på föreningens hemsida senast tre (3) veckor innan årsmötet.
Årsmötet skall minst ha följande punkter på dagordningen:
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Mötets öppnande
Mötets behöríghet
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av 2 justerare
Justering av röstlängd
Presentation av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
Revisionsrapport
Godkännande av balans- och resultaträkning
Ansvarsfrihet för styrelse
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av suppleanter
Val av revisor och suppleant
Val av valberedning
Fastställande av medlemsavgift
Behandlande av inkomna motioner
Övriga frågor

Styrelseledamöter och ordförande väljs för två år och suppleanter väljs för ett år. Vald styrelse
konstituerar sig i samband med årsmöte eller inom 2 veckor därefter.
Alla medlemmar över 18 år och är myndiga är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen.
Utöver yttrande- och rösträtt som anges i § 6, ska person vara registrerad som medlem vid tidpunkt för
aktuellt årsmöte.
Frånvarande medlem kan lämna fullmakt. Medlem som företräder annan medlem med fullmakt får
företräda en (1) medlem i alla frågor som behandlas och beslutas om under årsmöte.
Personval ska väljas enligt majoritetsprincipen. Omröstning vid personval ska ske genom sluten
omröstning.
Övriga beslut fattas enligt majoritetsprincipen.
§8 – Ändring av stadgar
Ändring av stadgar kan göras vid extra eller ordinarie 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.
§9 – Valberedning
För underlättande av namnförslag på personer för styrelse och övriga förtroendeuppdrag utses av
ordinarie årsmöte en valberedningskommitté bestående av tre (3) medlemmar i föreningen.
Namnförslag på kandidater som skall väljas på årsmötet skall presenteras medlemmarna på
föreningens hemsida eller via brev senast tre (3) veckor före dagen för årsmötet.
§10 – Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses av ordinarie årsmötet en
revisor och en (1) revisorsuppleant.
Styrelsen skall inlämna relevant dokumentation och redovisningar till revisorn senast 31 januari.
§11 – Medlemsavgift
Styrelsen föreslår och årsmötet beslutar följande års medlemsavgifter. Medlemsavgiften skall vara
betald senast 31 januari varje år. Är medlemsavgiften ej betald inom 14 dagar efter utsatt datum,
upphävs medlems rättigheter fram till dess att full betalning erhållits.
§12 – Styrelseordning
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En styrelse med högst nio (9) och två (2) suppleanter ansvarar för föreningens åtaganden: en
ordförande, en vice ordförande, en kassör, en sekreterare, fem ordinarie ledamöter samt två
suppleanter.
Styrelsen består av lägst 60% P.R.E.-ägare.
Styrelsen konstituerar sig senast 2 (2) veckor efter årsmötet. Styrelsen skall sammanträda när någon
av styrelsens medlemmar sammankallar den eller minst fyra gånger per år. Protokoll från
styrelsemöten sänds ut till alla ledamöter i styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig när ordförande eller vice ordförande samt minst 50% av tjänstgörande
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen har mandat att vid behov utnämna en eller flera kommittéer eller medhjälpare, som lyder
under styrelsen.
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som
tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter
valet.
Valbar är medlem i föreningen folkbokförd i regionen enl §3.
§13 – Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret. Ekonomisk redovisning med verksamhetsberättelse
och balans- och resultaträkning framläggs för årsmötet för godkännande.
§14 – Firmatecknare
Styrelsen fastställer konkreta regler för kassörens arbete, särskilt avseende föreningens disponibla
medel utöver en mindre kontantkassa. Tillgångar i bank, plusgiro eller motsvarande institution, kan
endast tillgås mot kvittering av ordförande eller kassör, som tecknar föreningens firma var för sig.
§15 – Extra årsmöte
Styrelsen kallar till extra årsmöte när den finner det nödvändigt eller när en 1/4 av röstberättigade
medlemmar skriftligen begär det med angivande av dagordning. Det extra ordinarie årsmötet skall äga
rum senast fyra (4) veckor efter inkommen begäran, dock tidigast tolv (12) veckor efter ordinarie
årsmöte. Kallelse skall ske med minst tre (3) veckors varsel.
§16 – Uteslutning
Styrelsen kan vid särskilda skäl utesluta en medlem ur föreningen. Detta kan dock endast ske om en
medlem bryter mot föreningens förtroende och regler, eller handlar till betydlig skada för föreningen.
Var medlem som riskerar uteslutning har rätt att föra sin talan vid ett extra årsmöte.
§17 – Upplösning
Föreningens upplösande samt hur dess åtaganden, tillgångar och skulder vid upplösningen skall
förfaras endast ske, när beslut härom är fastställt vid två årsmöten genomförda med ett intervall av
minst åtta (8) och högst tolv (12) veckor. Beslutet skall fastställas av minst 2/3 av avlagda röster från
röstberättigade medlemmar.
Eventuella tillgångar vid upplösning av föreningen tillfaller Stambokstjänster för Pura Raza Española i
Sverige, Norge och Finland.
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