
STADGAR



STADGAR
för

RIDSKOLORNAS RIKSORGANISATION

§ 1
Ändamål och Ridskolornas Riksorganisation - i detta sammanhang förkortat
verksamhet till RRO - har till ändamål att tillvarataga Sveriges ridskolors

gemensamma intressen och har då särskilt
att främja medlemmars existens- och utvecklingsbetingelser,
att genom yrkesmässig information öka allmänhetens samt stat-

liga och kommunala myndigheters förståelse för ridskolans
känsliga problemställningar som både företag och fritidshem,

att då så anses lämligt, insamla och bearbeta det statistiska
material, som kan befinnas erforderligt för befrämjande av
organisationens syften,

att vara rådgivande organ i frågor som rör utbildning av hästar
och ryttare utom och inom organisationen.

att samarbeta med organisationer för hästsport, ungdoms- och
fritidsverksamhet,

att vara ett föredöme i att använda ändamålsenligt hästmaterial
och i att väl vårda detsamma,

att verka för att en klar målsättning för utbildningen vid
respektive medlemsskola kommer till stånd samt,

att årligen utge en förteckning över till RRO anslutna
ridskolor.

§ 2
Organisationen RRO är en sammanslutning av ridskolor. Samverkan kan ske i

distrikt.

§ 3
Medlemmar Envar seriöst arbetande ridskola, vilken uppfyller de krav, som

organisationen utarbetat eller kommer att ställa på ridskoleverk-
samheten och som anmäler sig till inträde i organisationen samt
erlägger medlemsavgift, kan efter styrelsens prövning bli medlem
i RRO. Enskild person kan efter prövning av styrelsen antagas som
stödjande medlem eller hedersledamot.

§ 4
Avgifter Varje medlem skall erlägga en årlig avgift, som fastställes å

ordinarie stämma
§ 5

Beslutande RROs beslutande organ är årstämman, extra stämma och styrelsen
organ

§ 6
Verksamhetsår RROs verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår

§ 7
Rösträtt och RROs årstämma består av dess medlemmar. Varje medlem har en röst.
röstberättigande Rösträtt må utövas med fullmakt, dock med högst en fullmakt per när-

varande medlem. Stödjande medlem och hedersmedlem äger ej röst-
rätt.



§ 8
Beslut och I händelse av omröstning avgöres alla frågor genom enkel majoritet, med
omröstning undantag för stadgeändring eller upplösning, där bestämmelsen i § 26 gäller.
vid stämma Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar, såvida röst-

berättigat ombud så begär. Vi omröstning, som ej avser val, gäller vid lika
röstetal det förslag, som biträdes av mötesordföranden, därest denne är
röstberättigad; där ordföranden icke är röstberättigad och vid val skall lotten
avgöra. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga flera namn än det
antal, som skall väljas.

§ 9
Valbarhet Valbar till ledamot inom RROs styrelse är varje medlem av RRO.

§ 10
Tjänstemans Den, som av RROs styrelse anställts som tjänsteman inom RRO, får
valbarhet icke vara medlem i RRO.

§ 11
Ordning för Skrivelser (framställning) från medlem till Kungl Maj:t eller central
skrivelser statlig myndighet insändes genom RROs styrelse.

§ 12
Styrelsens Organisationens styrelse, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande
sammansättning samt lägst 6 och högst 12 ledamöter samt 4 suppleanter. Styrelsen väljes å

ordinarie stämma som skall fastställa antalet och beakta att i styrelsen ska
finnas företrädare för landets skilda delar. Styrelsen väljes för tiden intill
årsstämman hållits under andra räkensakpsåret efter valet. Halva antalet
styrelseledamöter jämte suppleanter avgår vid årsstämman under ena
räkenskapsåret och återstoden vid årsstämman följande år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt äger att inom eller utom sig
utse ett verkställande arbetsutskott om högst 5 personer samt övriga funktionärer.

Styrelsen som är beslutsför, när samtliga ledamöter kallats senast 6  dagar
förut och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid anmälan om förfall
för ordinarie ledamot skall suppleant kallas. Endast vid sammanträdet
närvarande ledamöter äger utöva rösträtt

Alla beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst.

RROs verkställande tjänsteman är föredragande i styrelsen och äger få sin
särskilda mening antecknad till styrelsens protokoll.

§ 13
Arbetsutskott Arbetsutskottet åligger att handlägga de ärenden, som styrelsen delegerar till

utskottet samt att bereda övriga ärenden, som skall föreläggas styrelsen.

§ 14
Styrelsens Styrelsen skall förvalta RROs angelägenheter, varvid styrelsen bl.a. åligger att:
åligganden

1. ägna uppmärksamhet åt allt som rör RROs verksamhet och dess ändamål
2. verkställa årsstämmans beslut.
3. bereda de ärenden som skall föreläggas årsstämman.
4. handhava och ansvara för RROs medel och egendom.
5. fastställa inkomst- och utgiftsstat för varje räkenskapsår.



6. avgiva erforderliga redovisningshandlingar för sistförflutet verksamhetsår

7. pröva ridskolas ansökan om medlemskap samt - om särskilda skäl
föreligger - besluta om uteslutning av medlem.

8. antaga och entlediga erforderliga centrala tjänstemän och fastställa
villkoren för deras anställning.

9. bestämma vem eller vilka som äger rätt att teckna RROs firma.

10. vidtaga de åtgärder, som enligt dessa stadgar åvilar styrelsen eller i övrigt
är nödvändiga för en ändamålsenlig utveckling av RROs verksamhet.

§ 15
Firmateckning RROs firma tecknas av den eller de personer styrelsen utser, varvid förut-

sättes, att då frågan gäller ärenden av väsentlig betydelse för RROs ekonomi,
firmateckningen sker av två personer i förening.

§ 16
Revision RROs räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer valda av årsstämma.

Räkenskaper och övriga för revisionen erfoderliga handlingar överlämnas till
revisorerna senast 6 veckor före årsstämman och skall efter verkställd
revision med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor
före årsstämman.

§ 17
Årsstämman Årsstämman och extra stämman är RROs högsta beslutande organ.

Årsstämman består av medlemmarna.
I årsstämman äger varje medlem i RRO yttrande- och rösträtt.

§ 18
Tidpunkt och Ordinarie stämma hålles en gång årligen på skriftlig kallelse av styrelsen.
kallelse till Kallelse skall ske senast 6 veckor före årsstämman. Föredragningslista,
årstämman redovisningshandlingar, styrelsens förslag, inkomna motioner och styrelsens

yttrande över dessa översändes till medlemmarna senast 14 dagar före stämman.

§ 19
Förslag till Förslag till ärenden (motion) att behandlas vid årsstämman avges skriftligen till
ärenden att styrelsen senast en månad före årsstämman. Rätt att inge förslag tillkommer
behandlas vid envar medlem. Ärende förelägges årsstämman med styrelsens yttrande.

§ 20
Ärenden vid Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma:

årsstämman 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Fråga om stämman tillkommit i stadgeenlig ordning.

4. Val av två personer att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

5. Behandling av styrelsens redovisningshandlingar för senaste verksamhetsår

6. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val på ett år av ordförande i RRO

9. Bestämmande av antalet ledamöter



§ 21
Valberedning Valberedningen sammanträder före årsstämman och uppgör kandidatlista.

Inkomna förslag redovisas för årsstämman. För varje vid årsstämman förekom
mande val meddelar valberedningen sitt förslag. Ytterligare kandidatnominering
kan därefter äga rum.
Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen.

§ 22
Extra stämma Extra stämma skall sammankallas då styrelsen finner erforderligt, revisorerna så

påkalla eller då minst 10% av medelmmarna begär detta. Vid sådan stämma får
endast i föredragningslistan angivna ärenden upptagas till avgörande.
Kallelse till extra stämma skall ske minst 7 dagar i förväg.

§ 23
Utträde Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara försedd med medlems

bevittnade namnunderskrift.

§ 24
Uteslutning Medlem, som icke iakttagit sina förpliktelser mot organisationen eller som skadar

densamma eller motarbetar dess ändamål eller intressen må av styrelsen uteslutas
ur organisationen.
Beslut om uteslutning kan överklagas hos årsstämman.

§ 25
Förlust av Medlem, som uteslutits, slutat med sin verksamhet, sagt upp sig till utträde eller ej
rösträtt m.m. erlagt stadgade avgifter inom föreskriven tid - förlorar genast rätten att få deltaga i

förbundets överläggningar och beslut. Dock undantaget deltagande i årsstämma i
händelse av överklagad uteslutning, då medlem äger rätt att närvara med
yttranderätt.
Erlagda avgifter återbetalas icke vid medlems utträde ur organisationen.

§ 26
Stadgeändring Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av RRO kan fattas antigen
Upplösning genom enhälligt beslut av ordinarie stämma eller av två på varandra följande

stämmor med minst en ordninarie samt att vid det sammanträde, som sist hållits,
förslaget biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.
Beslut om organisationens upplösning skall i besluten härom jämväl bestämmas,
hur skall förfaras med organisationens överskjutande tillgångar

10. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11. Val på ett år av två revisorer jämte personliga supplenter.

12. Val av ordförande och högst 4 ledamöter i valberedning

13. Behandling av ärenden varom förslag ingivits i den ordning som anges
i § 19.

14. Fastställande av årsavgifter och andra avgifter.


