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§ 1. Syfte 
SARA är en fristående ideell förening vars syfte är att främja och utveckla 
Arabgaloppen i Skandinavien, samt verka för internationell samverkan. 
 
§ 2. Medelemsskap 
Varje person med anknytning till Arabgaloppen som  erlägger medlemsavgift antas 
som medlem. 
Företag och enskild utan direkt engagemang i sporten kan accepteras som stödjande 
medlem. 
 
§ 3. Avgifter 
Medlem erlägger en årsavgift vars storlek för varje år fastställes av årsmötet. 
Stödjande medlem erlägger årsavgift vars storlek för varje år fastställes av årsmötet. 
Årsavgiften skall erläggas till föreningens kassör eller på annat sätt som styrelsen 
bestämmer. 
 
§ 4. Utträde och uteslutning 
Medlem som trots påminnelse under ett år underlåtit att erlägga medlemsavgift anses 
ha utträtt ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträde ur 
föreningen skall göra anmälan härom till styrelsen. 
Styrelsen kan besluta att medlem som uppenbarligen motarbetar SARA: s ändamål 
eller handlar på sådant sätt att SARA: s anseende skadas, som ej efterlever 
stadgarna eller som på annat sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada 
föreningen eller dess verksamhet, uteslutes. För beslut om uteslutning fordras 2/3 
majoritet bland de vid årsmötet närvarande personerna. Styrelsen har rätt att 
interitimt, fram till kommande årsmöte, utesluta vederbörande. 
 
§ 5. Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är  årsmöte och extra årsmöte samt styrelsen. Högsta 
beslutande organ är de två förstnämnda. 
Årsmöte eller styrelsen kan tillsätta kommittéer, eller motsvarande, för handläggning 
av särskilda uppgifter. Dessa kommiteér har de befogenheter som det tillsättande 
organet tilldelat dem. 
I alla kommittéer ska representanter från Sverige, Norge, och Danmark erbjudas 
plats. 
 
§ 6. Verksamhets och räkenskapsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
§ 7. Stadgetolkning 
Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. 
I händelse av tvekan om stadgars riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma, vilka 
ej varit förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan i vad gäller föreningens stadgar till 
nästa årsmöte eller avgörs frågan i trängande fall interimistiskt av styrelsen. 
 



 
 
 
 
§ 8. Stadgeändring, upplösning 
Förslag om stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag 
till stadgeändring skall inges till styrelsen senast två månader före årsmöte och av 
styrelsen hållas tillgängligt för medlemmar senast en månad före sådant möte. För 
stadgeändring fordras beslut av två på varandra, med minst en månads mellanrum, 
följande av årsmöten, varav det ena ordinarie årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 
av närvarande röstberättigade är  ense om beslutet. 
För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra, med minst en månads 
mellanrum, följande årsmöten, varav det ena ordinarie årsmöte. Vidare fordras att 
minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. 
I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med 
föreningens tillgångar och handlingar.  
 
§ 9. Rösträtt 
Vid årsmöte samt extra årsmöte som äger varje medlem en röst, om medlemsavgift 
för föregående räkenskapsår erlagts senast den 31 Oktober det året. 
Vid extra årsmöte som hålles efter den första februari äger varje medlem en röst, om 
medlemsavgiften för pågående räkenskap erlagts minst en månad före mötet. 
Stödjande medlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i § 12, 
men ej rösträtt. 
Röstning genom skriftlig fullmakt får förekomma. Dock endast genom röstberättigad 
medlem och varje röstberättigad medlem får ha max 2 st fullmakter. 
 
§ 10. Beslut och omröstning vid extra årsmöte 
Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigad 
medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än 
det antal som skall väljas. 
Samtliga ärenden avgörs genom enkel röstövervikt. 
Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av 
ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden icke röstberättigad skall 
lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
 
§ 11. Årsmöte 
Årsmöte äger rum senast den sista Mars. 
Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst två månader i 
förväg på ett sätt som styrelsen bestämmer. 
Kallelse till årsmöte utfärdas minst tio dagar i förväg på sätt som styrelsen 
bestämmer. 
Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet om annat än 
stadgeändring (vilket behandlas i § 8) skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre 
veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av 
styrelsen hållas tillgängliga för medlemmar från 14 dagar före årsmötet. 
Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig. 
 
 
 



 
 
 
§ 12. Ärenden vid årsmöte 
Vid årsmöte skall följande dagordning gälla: 
1.   Val av ordförande för mötet. 
2.   Upprättande av röstlängd. 
3.   Val av sekreterare för mötet. 
4.   Val av två  justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll. 
5.   Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst. 
6.   Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna. 
7.   Revisorernas berättelse. 
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9.   Fastställande av balansräkning. 
10. Val av ordförande för föreningen i den mån sådant val skall förekomma. 
11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. 
12. Val av revisorer och revisorsuppleanter. 
13 Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen. 
14. Fastställande av årsavgiften. 
15. Behandling av inkomna förslag och motioner  

Vid årsmötet kan därjämte olika kommittéer och dylikt, som befinns erforderliga 
för föreningens verksamhet, utses. 
 

§ 13. Extra årsmöte 
Extra årsmöte hålles då förhållandena enligt § 8 föreligger, då styrelsen så finner 
erforderligt, då minst 10 % av medlemmarna eller då revisorerna så begär. Styrelsen 
skall anordna extra årsmöte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. 
Extra årsmöte, som hålles med anledning av förslag stadgeändring, skall anordnas 
senast två månader efter att begäran har inkommit. 
Kallelse skall utfärdas minst tio dagar i förväg på ett sätt som styrelsen bestämmer. I 
kallelsen skall anges det eller de ärenden som föranleder mötet. 
Vid extra årsmöte skall förkomma punkterna 1-5  i § 12 samt ärende för vilket eller 
vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma. 
 
§ 14. Valberedning 
Valberedningen består av 3 ledamöter, varav en utses som sammankallande. 
Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t.o.m. nästa årsmöte. 
Medlem i föreningen får senast en vecka före mötet, vid vilket val förekommer, till den 
sammankallande i valberedningen inlämna förslag till kandidater för de befattningar 
för vilka val ska ske. 
Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som 
inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag. 
Ytterligare kandidatnomineringar kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater 
skall ha accepterat nomineringen. 
Även förslag på kandidater till valberedningen inges till denna men valberedningen 
avger i detta fall inget eget yttrande. 
Valberedningens ledamöter har rätt att i egenskap av medlemmar i föreningen, avge 
förslag på kandidater. 
 
 



 
 
§ 15. Styrelsen 
Styrelsen är, då årsmöte eller extra årsmöte icke är samlat, föreningens beslutande 
organ. 
Styrelsen skall bestå av ordföranden samt 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. 
Varje Skandinaviskt land har rätt till minst en styrelseledamot förutsatt att det landet 
har minst 5 medlemmar. 
Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Halva antalet styrelseledamöter 
och suppleanter väljs vi varje årsmöte. Av föreningen anställd befattningshavare får 
inte väljas till styrelseledamot. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, och sekreterare. 
Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. 
Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot 
kan även utses till särskild befattning inom styrelsen. 
Styrelsen är beslutför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas 
med enkel röstövervikt. Vid lika antal röstetal gäller den mening som ordföranden 
biträder. 
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till 
sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till 
styrelsesammanträde om minst 2 ledamöter så påfordra. Kallelse skall ske skriftligt 
och kallelsetiden skall vara minst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter kallas. 
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande 
ordföranden jämte en i sammanträdet deltagande ledamot. 
Om ordföranden så beslutar så får styrelsesammanträde ske via email eller 
telefonkonferens. I bägge fallen skall samtliga medlemmar erhålla en mötesagenda 
senast 7 dagar i förväg. Mötet skall protokollföras och justeras på vanligt sätt. 
 
§ 16. Styrelsens åligganden 
Styrelsen åligger bl.a. att: 
1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten. 
2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten. 
3. Handha och ansvara för föreningens medel. 
4.Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och  
förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa 
revisorernas granskning. 
5. Bestämma dag och plats för årsmöten. 
6. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid årsmöten. 
7. Där icke särskilda ombud är utsedda, företräda föreningen inför myndigheter och  

andra organisationer mm. 
8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad. 
 
§ 17. Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med 
annan styrelseledamot eller eljest på sätt styrelsen bestämmer. 
 
§ 18. Ekonomiskt ansvar 
För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar. 
 
§ 19. Revision 



För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses en 
revisor  och en suppleant. 
Revisor och suppleant utses av årsmötet. 
 
 
 
 
 
§ 20. Tvister 
Mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller mellan enskild medlem och 
årsmöte eller styrelsen eller styrelseledamot möjligen uppkommande tvister får ej 
dragas inför allmän domstol utan skall avgöras av skiljemän i enlighet med 
bestämmelserna i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 


