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Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening 

Föreningen bildad 1992-02-12 

Syfte  

§1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat 
till hälsa (rehabiliterings träning, habilitering, hälsovård) för främst barn och och ungdomar 
med funktionsnedsättning men även deras familjer och vuxna personer med 
funktionsnedsättning, i mån av möjlighet.     

§2 Verksamheten kan också ske i form av lektioner, ridläger eller annan rid- och hästvårdande 
aktivitet. 

§3 Föreningens personal skall i första hand ansvara för hästarna och aktiviteterna.De ryttare 
som ej själva kan ansvara för sin ridning skall ha medföljande assistent, anhörig, personlig 
assistent eller vårdare. 

 

Medlemskap 

§4 Medlemskap i Lunk i Kring kan vinnas av envar som stöder föreningens syfte och accepterar 
dess stadgar. 

§5 Medlem skall följa de regler som ställts upp av föreningen i samband med ridning och vård 
av hästarna samt betala den årliga medlemsavgiften, vilken fastställs av årsmötet. 

§6 Medlem kan själv begära sitt utträde. 

§7 Medlem som inte följer föreningens stadgar, eller eljest skadar föreningens anseende, kan 
uteslutas. Medlem som ej erlägger medlemsavgift eller ridavgifter inom stipulerad tid kan 
uteslutas ut föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 

§8 Medlem som uteslutits av styrelsen kan överklaga detta beslut till närmast kommande 
årsmöte. Årsmötet kan då upphäva styrelsens beslut förutsatt att medlemmen ej häftar i 
skuld till föreningen. 

 

Möten 

§9 Årsmöte skall hållas under mars månad. Kallelse skall utgå till samtliga medlemmar minst 
tre veckor före mötet. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.  

§10 Medlem äger rätt att inkomma med motion till årsmötet. Denna skall vara styrelsen till 
handa senast den första februari det år årsmötet skall hållas. Motioner i tid inkomna till 
styrelsen skall, i helhet eller sammandrag, medskickas kallelsen till årsmötet. Om en motion 
är för omfattande att skickas ut ens som sammandrag, skall motionen hållas tillgänglig för 
medlemmarna i god tid innan mötet.  

§11 På årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
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a. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
b. Val av två protokolljusterare. 
c. Justering av röstlängden. 
d. Fråga om mötets behöriga utlysande och godkännande av dagordningen. 
e. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna året. 

f. Revisorns berättelse. 
g. Fastställande av årsredovisning samt disposition av resultatet. 
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
i. Propositioner, däribland medlemsavgifter för nästkommande år och verksamhetsplan 

för innevarande år. 
j. Eventuella motioner. 
k. Val av styrelseordförande på två år. 
l. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år samt eventuella fyllnadsval. 
m. Val av revisor för ett år samt eventuell suppleant för denna. 
n. Val av föreningens valberedning till nästa årsmöte. 
o. Övrigt. På denna punkt fattas inga beslut. 
p. Mötets avslutande. 

 

§12 Utöver årsmöte, skall extra medlemsmöte äga rum när styrelsen finner skäl därtill. Extra 
medlemsmöte skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av 
föreningens revisor eller av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Kallelse till extra 
medlemsmöte skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till 
föreningen och minst fjorton dagar innan den skall hållas. 

§13 Styrelsemöte sker på kallelse av ordförande. 

 

Ämbeten och mandatperioder 

§14 Lunk i Krings styrelse består av: ordförande, sekreterare, kassör och tre övriga ledamöter. 
Stryresen äger att adjungera medlemmar och av  föreningen anställd personal. 

§15 Styrelseledamot väljs av årsmötet. Om ordförande eller kassör av någon anledning måste 
avgå från sin post, skall extra medlemsmöte skyndsamt hållas för nyval. Sådant nyval är 
interimistiskt och får endast gälla till nästa årsmöte. Ny sekreterare får utses av styrelsen 
om den sittande sekreteraren måste avgå. Det åligger avgående styrelseledamot att 
kvarstå till dess ersättaren utsetts, dock i högst trettio dagar. 

§16 Endast myndiga medborgare är valbar till ämbetena ordförande och kassör. 

§17 Föreningen skall ha en personalansvarig, vilken handhar rekrytering av personal, 
anställningar och avskedanden samt planerar ridverksamheten stillsammans med den 
hästansvarige. Den personalansvarige utses av styrelsen och kan vara styrelsemedlem eller 
anställs.  

§18 Föreningen skall ha en hästansvarig. Den hästansvarige ansvarar för hästarna, ser till att de 
får den skötsel som behövs och att personalen handhar djuren på rätt sätt. Den 



Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning 
 

3:4 
 

hästansvarige planerar ridverksamheten tillsammans med den personalansvarige. Den 
hästansvarige utses av styrelsen och kan vara styrelsemedlem eller anställd. 

§19 Styrelseledamot väljs för en mandatperiod på två år. 

§20 Val av revisor och eventuell revisorssuppleant sker på ett år. 

§21 Valberedning väljs av årsmötet, bestående av två ledamöter, av vilka en är sammankallande. 
Styrelsen har därutöver rätt att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen ska förbereda 
och lägga fram förslag till samtliga val som ska förrättas av föreningens årsmöte. Valberedningens 
förslag till val vid ordinarie årsmöte ska finnas tillgängligt samtidigt som övriga möteshandlingar till 
årsmötet. 

 

Beslut 

§22 Årsmöte och extra medlemsmöte skall protokollföras. Sådant protokoll skall undertecknas av 
mötesordföranden och mötessekreteraren samt två vid mötet utsedda justeringsmän. 

§23 Beslut vid årsmöte och extra medlemsmöte fattas med acklamation om ej votering begärs. 
Vid votering, utom i de frågor som behandlas under §35 och §36, fattas beslut genom enkel 
majoritet. 

§24 Röstberättigad vid årsmöte och extra medlemsmöte är medlem som tillika erlagt stadgeenlig 
medlemsavgift. 

§25 Röstningen genom poströst är ej tillåten. 

§26 Röstningen genom ombud är tilllåten, dock får en medlem endast företräda två andra 
medlemmar genom fullmakt.  

§27 Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om han ej är närvarande skiljer lotten. Vid val 
och sluten omröstningen skall dock, i händelse av lika röstetal, lotten gälla. 

§28 Styrelsemöte skall protokollföras. Det skall undertecknas av föreningens sekreterare samt 
ytterligare en styrelseledamot, helst ordförande. 

§29 Styrelsen är beslutmässig om minst tre icke adjungerande ledamöter är närvarande. 

 

Verksamhetsår och räkenskapsår 

§30  Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår avser ett kalenderår. Den tillträdande 
styrelsen har att göra budget för hela verksamhetsåret. 

 Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll och övriga erforderliga handlingar skall 
tillhandahållas revisorn i god tid innan årsmötet. 

 

Firmateckning och revision 
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§31 Föreningens firma tecknas, förutom styrelsen i sin helhet, av två av styrelseledamöterna i 
förening, dock äger styrelsen rätt att befullmäktiga ordförande och kassör att var för sig 
ensam teckna föreningens firma. 

§32 Granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkneskaper skall ske av en revisor, 
vilken väljs av årsmötet. Väljes en icke auktoriserad revisor skall även en revisorssuppleant 
utses av årsmötet. 

§33 Det åligger föreningens revisor, att efter granskning av det gånga årets verksamhet, framlägga 
revisionsberättelse till årsmötet.  

 

Stadgeändringar och föreningens upplösande 

§34 Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut fattade vid två på varandra följande 
medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. Minst en månad skall förflyta mellan de 
två besluten. Vid beslut om stadgeändring erfordras att ändringsförslaget erhåller minst två 
tredjedelar (2/3) av de vid medlemsmötet angivna rösterna. 

§35 Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut fattade vid två på varadra följande 
medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. Minst en månad skall förflyta mellan de 
två besluten. Vid beslut om föreningens upplösning erfordras ett förslag om upplösning erhåller 
minst två tredjedelar (2/3) av de vid medlemsmötet angivna rösterna. 

§36 Om det beslutas att föreningen skall upplösas, skall föreningens tillgångar, sedan samtliga 
skulder och åtaganden reglerats, överlämnas till en annan ideell förening eller stiftelse med 
motsvarande verksamhet eller överlämnas till en annan ideell förening till vilken föreningen är 
ansluten. 

 

 Ovanstående stadgar är godkända av Lunk i Krings ordinarie föreningsstämmor 1999-04-18, 
2000-04-27, 2011-06-21 samt 2014-03-20 

Stockholm 2014-03-25 
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Stämmoordförande Stämmosekreterare 

 

................................................................            ................................................................. 

Stämojusteringsman Stämmojusteringsman  
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