FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR
FÖR GÖTEBORGS GALOPPSÄLLSKAP
Arbetsunderlaget upprättades 8 januari 2018
Senaste uppdatering 6 november 2018

Nuvarande stadgar antogs 2008.
§ Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse/ändring

1 Ändamål

Ny lydelse:

Sällskapets ändamål är att:
●
●

Tillvarata medlemmarnas intressen för
galoppsporten.
Verka för anordnandet av galopplöpningar i
Göteborg.

Motivering

Göteborgs Galoppsällskap är en
Samstämmighet med de
ideell förening som har till ändamål övriga sällskapens
att samverka med Svensk Galopp
ändamål.
och/eller annan organisation för att
anordna galopptävlingar.
Sällskapet har även till ändamål att
tillvarata medlemmarnas intressen
för galoppsporten i sin helhet, samt
verka för att sporten ökar i regionen.

2 SÄLLSKAPETS SÄTE

Lämnas oförändrat.

Sällskapet skall ha sitt säte i Göteborg.
3 FÖRHÅLLANDE TILL SVENSKA GALOPPFÖRBUNDET
(SG)

Rättning av namnet till
SVENSK GALOPP

Sällskapet skall vara anslutet till SG samt följa dess
stadgar, reglemente och övriga av SG utfärdade
bestämmelser.

Denna paragraf är samma
för alla tre sällskapen och
har framtagits
tillsammans med SG.

Sällskapets stadgar skall för att vara gällande
godkännas av SG.
4 MEDLEMMAR

Lämnas i övrigt
oförändrat.

Förslag:

Medlem betalar årligen en avgift som beslutas av
Familje- och ungdomsmedlemskap
ordinarie stämma.
bör tas bort.
Sällskapets medlemmar är:
● Enskild medlem är den som inbetalt för
kalenderåret gällande årsavgift.
● Familjemedlemmar är de som inbetalt för
kalenderåret gällande årsavgift. Samtliga
familjemedlemmar skall vara mantalsskrivna på
samma adress. Huvudmedlem äger rösträtt vid
stämma.
● Ungdomssektionsmedlem är den som erlagt
medlemsavgift i Göteborgs Ungdomsteam. Den
som endast är medlem i ungdomssektionen äger ej
rösträtt vid stämma.
● Hedersmedlem är den som invalts på ordinarie
stämma efter förslag av styrelsen.
Hedersmedlemmen erlägger ingen medlemsavgift.

Vare sig SGS eller SFK har
denna typ av
medlemskap. De fyller
inget egentligt syfte
förutom att en vuxen till
får gå in gratis på
tävlingsdagar.
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MEDLEMSREGISTER
Över sällskapets medlemmar skall genom
styrelsens försorg föras medlemsmatrikel
som skall hållas aktuell löpande under året.
Vid familjemedlemskap skall samtliga
medlemmar namnges med angivelse av
Huvudmedlem.

6

Tillägg:

Till följd av de regler för
registerhållning som gäller
Medlem har genom sitt medlemskap
enligt GPRS bör vi justera
godkänt att sällskapet registrerar och
vår paragraf i enlighet med
behandlar medlemmarnas personuppgifter i
denna, eller ev kommande
ett register i enlighet med gällande regler
regler.
och förordningar.
Borttagning av text ang familjemedlemskap.

UTTRÄDE OCH UTESLUTNING AV MEDLEM

Lämnas oförändrat.

Utträde ur sällskapet sker efter skriftlig
anmälan till styrelsen.
Medlem som ej erlagt medlemsavgift anses
ha utträtt ur sällskapet vid utgången av
kalenderåret.
Styrelsen äger rätt att ur sällskapet utesluta
medlem, som motverkar sällskapets ändamål
eller medvetet skadar föreningen. För sådant
beslut fordras att samtliga vid
styrelsesammanträdet närvarande
styrelseledamöter är eniga.
I det fall medlem tillika är styrelseledamot
skall denne ej kallas till eller delta i
styrelsesammanträde där frågan tas upp.
Utträdande eller utesluten medlem äger ej
någon rätt i sällskapets egendom.
Medlem som uteslutits av styrelsen och inte
låter sig nöjas med beslutet kan överklaga
detta genom att begära att ärendet tas upp
på nästa stämma. Under tiden mellan
styrelsens beslut och stämmans beslut är
medlemmen suspenderad.
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AVGIFTER

Ny lydelse:

Medlemsavgiften skall vara erlagd för
föregående år eller minst sex veckor före
stämma för att röstning på denna skall vara
gällande.

Ändring av rödmarkerade text till:

Rösträtt äger den medlem som uppnått 18
års ålder.
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SÄLLSKAPETS ORGAN
Sällskapets organ är stämma och styrelse.

… inför årsstämma, och minst sex veckor
före höststämma samt extra stämma ...

I det fall sällskapet beslutat
om bifall av förslaget om
införande av en ordinarie
höststämma, bör justeringar i
denna paragraf göras.
För begreppet vår- resp.
höststämma, vg se paragraf
9.

Lämnas oförändrat.

9 STÄMMA
Vid stämma med sällskapet skall gälla:
●
●
●
●

●

●

att varje medlem har en röst,
att omröstning sker öppet såvida ej
sluten omröstning begärs,
att röstning genom fullmakt ej är
tillåten,
att såsom stämmans beslut gäller den
mening för vilka de flesta rösterna
avgivits,
att vid lika röstetal avgörs personval
genom lottning, men i andra frågor
gäller den mening som biträdes av
ordförande vid stämman,
att styrelseledamot ej får deltaga i
beslut om ansvarsfrihet för
förvaltningsåtgärder, för vilka han är
ansvarig eller i beslut om fastställande
av arvoden åt styrelsen eller val av
revisorer och revisorssuppleanter.

Ordinarie stämma hålls inom tre månader
efter räkenskapsårets utgång på tid och
plats som styrelsen bestämmer.

Tillägg och förändring i fetstil :
Paragrafen inleds med:
Sällskapet har två ordinarie stämmor;
årsstämma och höststämma.

I det fall sällskapet beslutat
om bifall av förslaget om
införande av en ordinarie
höststämma, bör justeringar
i denna paragraf göras.
Benämningen “ordinarie
stämma” ändras till
årsstämma, samt att den
nya stämman ska kallas
höststämma.

Ändring av benämning:
Årsstämma …
.
Tillägg:
Höststämma hålls under andra halvåret.

Extra stämma hålls då styrelsen eller
revisorerna så bestämmer eller då minst
fem medlemmar skriftligen så begär. Extra
stämma skall hållas inom en månad från det
att styrelsen mottagit begäran härom.
På extra stämma får till beslut endast tas
upp ärenden som angivits i kallelsen.

Ändring av benämning:
På höststämma respektive extra stämma ...
….

Kallelse till stämma sker per post eller per
e-post och med tillkännagivande i lämplig
media såsom sällskapets hemsida och
Svensk Galoppkalender. Detta ska göras
senast 14 dagar före stämman.
Motioner till ordinarie stämma skall vara
styrelsen tillhanda senast en vecka före
ordinarie stämmas avhållande.

Se även ändringar av punkt
Ändring av benämning:
18 och 19 under paragraf 10.
Förslag från medlem till årsstämma skall ...
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ÄRENDEN VID STÄMMA

Förlag:

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden
behandlas:

Ändring av benämningen till
“årsstämma” om förslaget bifalles.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
3. Val av sekreterare.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två personer att jämte ordförande
justera protokollet.
6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
8. Framläggande och godkännande av
årsberättelse.
9. Framläggande och godkännande av
ekonomisk redovisning.
10. Framläggande och godkännande av
revisorernas berättelse.
11. Fastställande av resultat- och
balansräkning.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Fastställande av antalet ledamöter och
suppleanter i styrelsen.
14. Val av styrelse:
a. Val av ordförande i styrelsen.
b. Val av ordinarie ledamöter.
c. Val av suppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Fastställande av årsavgift.
18. Från styrelsen hänskjutna ärenden.
19. Motioner.
20. Stämmans avslutande.

Vid extra stämma skall följande ärenden
behandlas:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
3. Val av sekreterare.
4. Val av två personer att jämte ordförande
justera protokollet.
5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
7. Stämmans ärenden.
8. Övriga frågor. Ej beslutsärenden.
9. Stämmans avslutande.

I det fall sällskapet
beslutat om bifall av
förslaget om införande av
en ordinarie höststämma,
bör justeringar i denna
paragraf göras
Önskemål att punkten
“Övriga frågor” skall
införas på dagordningen
har framförts av medlem.
För beslutsärenden, skall
de skickas in som motion
och behandlas som
sådana.

Punkt 18 ändras till:
“Förslag från styrelsen”.
Punkt 19 ändras till:.
“Förslag från medlem”.
Punkten ”Övriga frågor. Ej
beslutsärenden.” förs upp på
ärendelistan för samtliga typer av
stämmor.

Ändring av benämning till
“höststämma respektive extra
stämma”.
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STYRELSEN
Sällskapets löpande angelägenheter handhas Ändring av benämningar:
“årsstämma”.
av en styrelse bestående av ordförande och
de antal ledamöter (minst fem och högst åtta)
som årsmötet beslutar. Dessa väljs på
årsmötet för en tid av två år.
Ändring:
”...utse minst en och högst fyra
Vid samma tillfälle utses högst fyra
suppleanter”
suppleanter för en tid av ett år.

Justera dessa så de
överensstämmer med
benämningarna i §10.

Styrelseledamöter och suppleanter kan
återväljas.
Avgår styrelseledamot före mandattidens
utgång, sker kompletteringsval (fyllnadsval)
vid nästa årsmöte. Om fler än två
styrelseledamöter avgår, sammankallas extra
allmänt möte för kompletteringsval. Valet
gäller till sällskapets nästa årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av
ordförande (vid förfall för denne, vice
ordförande) eller när minst fyra
styrelseledamöter så begär.
Vid styrelsens sammanträden skall föras
protokoll som skall justeras av ordförande och
en ledamot.
Styrelsen är beslutför då antalet närvarande
vid sammanträdet överstiger hälften av hela
antalet styrelseledamöter. Omröstning sker
öppet. Beslut fattas genom enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal gäller den mening som den
vid sammanträdet fungerande ordförande
biträder.
Styrelsen åläggs särskilt:
●

●
●
●
●
●

●

att handha och på ett betryggande sätt
förvalta sällskapets angelägenheter i
enlighet med vad som föreskrivs i dessa
stadgar,
att välja ledamöter jämte suppleanter i
Svensk Galopps fullmäktige,
att avge årsredovisning över sällskapets
verksamhet för senaste räkenskapsåret,
att varje år senast en månad före
årsmötets avhållande till revisorerna
överlämna
redovisningshandlingar för det gångna
räkenskapsåret,
att på lämpligt sätt delta i arbetet kring
och utvecklingen av riktlinjer för den
sportsliga verksamheten vid Göteborg
Galopp.
att verka för att sällskapet blir
representerat med ordinarie ledamöter i
alla styrelser och andra organisationer
som kan påverka verksamheten i
Göteborg Galopp.

Förslag till ny text:
… skall denne i första hand ersättas av
suppleant. Om fler styrelseledamöter
avgår än det finns suppleanter att
ersätta med, sammankallas till extra
stämma, alternativt höststämma om
denna är nära förestående, för
kompletteringsval. Valet gäller till nästa
årsstämma.

------------Denna ändring är till för
att förtydliga syftet med
suppleantens uppdrag.
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REVISORER

Lämnas oförändrat.

För revidering av sällskapets räkenskaper och
verksamhet, väljs på årsmötet två revisorer,
varav en bör ha adekvat utbildning härför, för
en tid av ett år samt två revisorssuppleanter
för en tid av ett år.
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FIRMATECKNING

Lämnas oförändrat.

Sällskapets firma tecknas, förutom av
styrelsen gemensamt, av den eller de som
styrelsen utser härtill.
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VALBEREDNING

Tillägg och ändring:

Motivering:

För val av styrelse och revisorer skall på
årsmötet utses en valberedning bestående av
tre personer varav en skall vara
sammankallande.

Valberednings förslag ska tillställas
medlemmarna senast tre veckor före
stämman skall äga rum genom publicering
på sällskapets hemsida, eller genom annan
lämplig media,

Av nuvarande stadgar
framgår inte vilka krav
som ställs på
valberednings
presentation av
kandidater.

Av handlingen ska framgå
Vilka som sitter i innevarande styrelse
och resp mandatperiod,
Förslag till nya ledamöter, eller omval
av tidigare,
Vilka som är valberedningens
ledamöter, och huruvida dessa står till
förfogande för omval.
Motförslag till nya styrelsemedlemmar ska
vara valberedningens ordförande tillhanda
senast tio dagar före stämman. Sådana
motförslag ska av valberedningens
ordförande, publiceras på sällskapets
hemsida eller genom annan lämplig media
tillställas medlemmarna, senast fem dagar
före stämman.

SFR har en mycket
snarlik text. Deras krav
är dock att förslagen
skall vara medlemmarna
tillhanda skriftligen. Det
bör räcka med att den
intresserade läser dessa
uppgifter på sällskapets
hemsida.

Endast den är valbar, som uppförts på
valberedningens förslag eller på motförslag
som inkommit inom ovan föreskriven tid.
Val av valberdning
Förslag på kandidater till Valberedningen
ska tillställas Göteborg Galoppsällskaps
styrelse senast tolv dagar före stämman.
Senast sex dagar före stämman meddelas
sällskapets medlemmar vilka kandidater
som föreslagits och därmed är valbara till
Valberedningen”.
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RÄKENSKAPSÅR

Lämnas oförändrat.

Sällskapets räkenskapsår skall vara kalenderår.
Ny
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Ekonomiskt ansvar
För sina förbindelser svarar sällskapet endast
med sina tillgångar.

Ny paragraf:

Saknas i GGS stadgar
men finns i både SGS
och SFK.

(16)
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SÄLLSKAPETS ÖVERSKOTT

Lämnas oförändrat.

Överskott av sällskapets verksamhet skall
varje år överföras i ny räkenskap eller
fonderas.
Överskottet får ej utdelas till medlemmar.

(17)
18

(18)
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STADGEÄNDRING

Lämnas oförändrat.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av
två på varandra följande allmänna möten,
med minst 14 dagars mellanrum, varav det
ena skall vara ordinarie årsmöte På respektive
möte skall beslut stödjas av minst 2/3 av
antalet röstande.
SÄLLSKAPETS UPPLÖSANDE

Lämnas oförändrat.

För sällskapets upplösning krävs beslut av två
på varandra följande stämmor, med minst 14
dagars mellanrum, varav det ena skall vara
ordinarie stämma. På respektive stämma skall
beslutet stödjas av minst 2/3 av antalet
röstande.
Vid sällskapets upplösning skall sällskapets
medel överföras till Svensk Galopp med en
framställan om att medlen skall på bästa sätt
användas för främjande av galoppsporten i
Västsverige.
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Tolkning av stadgarna
Uppstår tvist om tolkningen av dessa stadgar
avgörs denna av Svensk Galopps styrelse.

Ny paragraf:

enSaknas i GGS stadgar
men finns i både SGS
och SFK.

