Styrelsens förslag på stadgeändringar till Årsstämman 2017-04-08
Tillägg i 3§, Medlemsskap

Tillägg i första meningen: Förbundets medlemmar utgöres av kaninhoppningsintresserade i hela
Sverige och Åland, som tillhör en till förbundet ansluten och registrerad klubb.

Motivering: Vi i styrelsen har haft en dialog med Ålands Kaninhoppare under en tid då de är
intresserade av att ansluta sig till SKHRF. De känner sig inte riktigt hemma i finland så anslutning dit
känns inte rätt för de. De är svensktalande men tillhör Finland vilket gör att de inte heller får ansluta
sig till oss med nuvarande regler. Vi anser att följande ändring öppnar upp möjligheten för de att
kunna ansluta sig.

Stadgeändringar
§6
ÅRSSTÄMMA
Extra årsstämma ska avhållas om ordföraren avgår på grund av samarbetssvårigheter eller om
minst hälften av ordinarie ledamöter avgår av samma skäl.
Beslut fattas
medacklamationhanduppräckningelleromsåbegärsmervotering.Ävenslutenvoteringkanbegäras.
Extra årsmöte bör hållas om ordföraren eller minst hälften av ordinarie ledamöter avgår oavsett
anledning att de avgår. Det bör inte bara vara om de avgår på grund av samarbetssvårigheter.
§9
ANSLUTNAKLUBBAR
Om klubb läggs ner, läggs vilande i 2 år eller begär utträde ut
förbundetskalldettaskriftligenmeddelastillförbundettillsammansmedprotokollpådettaavklubbens
medlemmar
fattadebeslutmedunderskriftavnärvarandemedlemmar,samtkopioravklubbensaktuellaräkenskap
shandlingar.Klubbenstillgångarochmedeltillfallerförbundettillgångarnaböromsättasimedel.
Om
nyklubbpåsammaortelleridessnärhetregistrerasiförbundetskalldessamedeltillfalladennyaklubben
.
Om en klubb läggs ner bör tillgångar och medel tillfalla förbundet. Men när en klubb läggs vilande
eller begär utträde ur förbundet anser jag att tillgångar och medel inte bör tillfalla förbundet. Om en
klubb läggs vilande bör tillgångar och medel stanna i klubben tills att de läggs ner eller tas i drift igen
och vid utträde ur förbundet bör tillgångar och medel stanna i klubben då utträde ur förbundet
innebär att klubben fortfarande drivs.
Jag föreslår att


Under §6 ÅRSSTÄMMA, ändra formuleringen från ”Extra årsstämma ska avhållas om
ordföraren avgår på grund av samarbetssvårigheter eller om minst hälften av ordinarie
ledamöter avgår av samma skäl.” till Extra årsstämma ska avhållas om ordföraren avgår eller
om minst hälften av ordinarie ledamöter avgår.



I §9 ANSLUTNA KLUBBAR ändra så att om en klubb läggs vilande stannar tillgångar och medel
i klubben tills att de läggs ner eller tas i drift igen och vid utträde ur förbundet stannar
tillgångar och medel i klubben.



Göra redaktionella ändringar på följande:
* Ta bort punkten i § 2 efter ”i takt med kaninhoppningens utveckling”
* Ändra formuleringen i §5, revisorn bör inte benämnas som en han
* I §8 STYRELSEN ändra till litet i på internetverktyg
Melina Svensk
Hälsinge Kaninhoppare

