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1. Namn, säte och ändamål
1.1. Föreningens namn är National Cutting Horse Association med tilltalsnamn NCHA of Scandinavia,
ideell förening med Kassörens hemort som hemort. Årsmötet äger dock rätt att besluta om annat
säte om det av praktiska skäl skulle vara fördelaktigt.
1.2. Föreningen skall i allt skötas som en allmännyttig ideell förening, utan vinstintresse samt förenligt
med svensk lagstiftning. Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår, med början den första
januari och avslutas den sista december. Beträffande föreningens revisorer ska sådana utses vid
årsmötet. Syftet ska vara att främja uppvisning för allmänheten, samt att också utveckla ryttarens
och cuttinghästens egenskaper på såväl tävlingsbanan som praktiskt rancharbete.
1.3. Föreningen har till uppgift att verka som gemensam intresse- och fritidsorganisation för
westernridningen i Sverige samt stärka och främja cuttingklassernas ställning på tävlingar.
Föreningen skall omfatta hela Sverige och är partipolitiskt och religiöst obunden och skall vara
öppen för alla nationaliteter. Föreningen förverkligar sin uppgift i enlighet med sina stadgar samt
på det sätt som fastställts vid föreningens möten.

2. Medlemmar
2.1. Medlemmar i föreningen skall beredas tillträde samt bibehållas i enlighet med dessa stadgar.
Medlemskap är tillgängligt för samtliga med intresse av cutting.
2.2. Medlemskap för ungdomar skall omfattas av dessa stadgar.
2.3. Fastställd årlig medlemsavgift skall betalas av varje enskild medlem och betalas i början av varje
kalenderår.
2.4. Samtliga medlemmar skall ha lika rättigheter samt ansvar med hänsyn tagen till föreningen och
dess styrelse, ha personlig rösträtt vid föreningens årsmöte, under förutsättning att årets
medlemsavgift har betalats innan årsmötets öppnande. Styrelsemedlem som försummar att betala
årlig medlemsavgift skall omedelbart avstängas från sitt uppdrag. Närhelst ordet medlem eller
medlemskap används i dessa stadgar, avser det medlem med rösträtt, om inte annat specifikt anges.
2.5. Medlemsavgifterna skall fastställas av ordinarie årsmötet eller såsom årsmötet beslutat och betalas
i förskott. Medlemsavgifter som är betalda kan aldrig återbetalas eller överföras. Livstids
medlemskap skall finnas tillgängligt och då avse ett enskilt medlemskap. Avgiften skall bestämmas
av styrelsen.

3. Styrelsen.
3.1. Föreningens affärer samt egendom skall skötas och kontrolleras av styrelsen eller av styrelsen vald
person. Styrelsen skall bestå av lägst 5 (fem) och högst 9 (nio) medlemmar samt 2 (två) st.
suppleanter. Styrelsens medlemmar skall väljas vid årsmötet. En styrelsemedlem behöver inte vara
svenska medborgare för att sitta i styrelsen. Medlemmar som väljs in i styrelsen skall betala
medlemsavgiften innan de tar plats i styrelsen. Samtliga invalda styrelsemedlemmar skall ha
innehaft ett medlemskap i föreningen i föregående innan de kan väljas.

3.2. Styrelsen skall ha möten minst två gånger per år där mötena skall fördelas så att ett av dem hålls
under första hälften av kalenderåret samt det andra under kalenderårets sista sex månader.
Styrelsen skall ha möte när så ordförande sammankallar eller när majoriteten av styrelsen så begär.
Styrelsen får dock, enligt reglerna, bestämma om tidpunkt och plats för övriga regelbundna möten
när så kallelse ha skickats. Styrelsen kan och får rösta om, samt gå till beslut om minst två
tredjedelar av styrelsen är närvarande. Extra ordinärt styrelsemöte kan hållas närhelst ordföranden
eller majoriteten av styrelsen så begär.
3.3.

Då enskild styrelsemedlem är frånvarande på två av varandra följande möten utan giltig förklaring
förlorar han eller hon automatiskt sin plats i styrelsen och skall ersättas vid nästkommande
årsmöte. Om ordföranden eller andra styrelsemedlemmar gravt brister i sina åtaganden att utföra
uppdraget får de avsättas med omedelbar verkan. Resten av styrelsen skall om så skulle bli fallet
omedelbart sammankallas och då ta upp frågan om misstroendeförklaring. Om vakans beroende på
dödsfall, misstroende, diskvalificering, frånvaro eller av annan orsak skulle uppstå skall sådana
vakanser hållas öppna intill nästkommande ordinarie årsmöte.

3.4.

Styrelsen skall efter bästa förmåga, inom ramarna för dessa stadgar ha befogenhet att besluta om
föreningsaktiviteter, avgifter, utbetalning av pengar, granska räkenskaper och statistik, tilldela
pengar till mästerskap, uppvisningar och andra tävlingar, etc., Samt också till liknande
arrangemang som överensstämmer med föreningens huvudsakliga ändamål och syfte.

3.5.

Styrelsens medlemmar skall bestå av; Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare, Kassör samt ett
antal Ledamöter som överensstämmer med årsmötets beslut enligt paragraf 3.1. Samtliga
styrelsemedlemmar väljs på två år samt suppleanter väljs på ett år. För att undvika risken att hela
styrelsen ombildas samtidigt skall styrelseledamöter väljas vart annat år. Styrelseledamöter kan
omväljas efter det att mandattiden har gått ut.

3.6.

Föreningens skrivna avtal skall utställas på föreningen och uppdragas av ordförande, vice
ordförande samt attesteras av föreningens firmatecknare, krävs endast en efter beslut.

3.7.

Ordföranden skall vara mötets ordförande vid samtliga styrelsemöten. I händelse av lika antalet
röster för och emot skall ordförandens röst fälla avgörandet i fråga. Ordföranden är ansvarig för att
dessa stadgar följs samt att fullfölja alla uppdrag som ålagts honom/henne av styrelsen.

3.8.

Vice ordföranden skall övertaga ordförandens roll vid dennes frånvaro samt utföra de
arbetsuppgifter som ålagts honom/henne.

3.9.

Sekreteraren ansvarar direkt under styrelsen för kansliets föreningsverksamhet och ledning.
Sekreteraren skall tillgodose att sådana blir justerade och utdelade eller postade till styrelsens
medlemmar. Sekreteraren skall i förekommande fall överlämna inkomna föreningspengar direkt till
kassören.

3.10. Kassören ansvarar direkt under styrelsen för ett korrekt samt professionellt handhavande av
samtliga föreningens tillgångar, samt är också skyldig att tillgodose alla krav samt skyldigheter
gentemot staten. Kassören skall upprätta en årlig budget samt före årsmötet redovisa sina uppgifter
till revisorerna som valdes vid det föregående årsmötet. Kassören skall om så erfordras lämna
årsredovisningen för föregående år vid det nya årets första möte eller närhelst styrelsen så begär
samt också om så styrelsen önskar, att till vilket möte som helst tillhandahålla en ekonomisk
redovisning.
3.11. Styrelsen får då så erfordras tillsätta kommittéer för generella eller speciella ändamål som främjar
föreningens utveckling. Sådana kommittéer är ytterst ansvariga direkt under styrelsen. En
kommitté kan aldrig vare sig avsiktligt eller genom auktoritet befria styrelsen eller enskild styrelse-

ledamot från ansvar gentemot myndigheter eller svensk lag. Kommittén är ytterst ansvarig
gentemot styrelsen och skall avlägga sina rapporter direkt till den.

4. Val
4.1. Samtliga styrelsemedlemmar skall väljas vid föreningens årsmöte Röstning genom ombud är
tillåtet med fullmakt. Samtliga beslut vid röstning skall vara majoritetsbeslut om inte dessa stadgar
föreskriver annorlunda. När det vid val av styrelseledamöter finns fler förslag till en styrelsepost än
vad valberedningen föreslagit skall val av sådan ske genom sluten röstning såvida mötet inte
beslutat om annorlunda. Vid lika antal röster, (oavgjort) skall val avgöras genom krona eller klave.
4.2. Valberedningen skall väljas vid varje ordinarie årsmöte och bestå utav tre personer varav en skall
utses till sammankallande. Till årsmötet skall valberedningen alltid presentera förslag till val av
styrelse, representanter samt funktionärer. Valberedningen skall alltid tillfråga kandidaterna om
acceptans innan förslaget presenteras för årsmötet. Valberedningen får om så är lämpligt, rådfråga
sittande styrelse om val av kandidater.

5. Årsmöten
5.1. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år. Kallelsen skall vara skriftlig, läggas ut på hemsidan,
skickad via mail eller post och erhållen av föreningens medlemmar senast trettio dagar före
årsmötet.
Följande skall alltid finnas med på dagordningen;
1.

Mötets
öppnande

2.

Upprop och
fastställande av röstlängd

3.

Fastställand
e av om mötet blivit i laga ordning utlyst

4.

Val av
ordförande och mötessekreterare för mötet

5.

Fastställand
e av dagordning

6.

Val av
protokolljusterare samt rösträknare

7.

Behandlande
av verksamhets och förvaltningsberättelserna.

8.
Fastställande av balans- och resultaträkning
9.

Revisorernas
berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret
10.
Fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen
11.
Fastställand
e av verksamhetsplan och budget för kommande året
12.
Val av
a.
Ordförande
för föreningen, för en tid av ett år

b.

13.
14.
15.
16.

Halva
antalet övriga ledamöter i styrelsen sitter för en tid av två år
c.
Tre
suppleanter i styrelsen med för dem en fastställd turordning för en tid av
ett år
d.
En revisor
jämte en revisors suppleant, för en tid av ett år
e.
Tre
ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande, för en tid av
ett år
f.
Val av
ombud som representerar föreningen gentemot övriga föreningar och
organisationer, för en tid av två år
Behandling av motioner eller förslag som inkommit till styrelsen enligt nedan
gällande regler
Fastställande av medlemsavgifter
Övriga frågor
Årsmötet avslutas

5.2.

Motioner
skall vara skriftliga och inkomna till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

5.3.

Kallelse till
extra årsmöte skall göras då styrelsen anser så nödvändigt eller om minst en tredjedel av
föreningens medlemmar inkommit med en skriftlig begäran, preciserande orsaken till begäran om
ett extra årsmöte. Orsaken till det extra årsmötet skall också preciseras i kallelsen samt att
dagordning skall bifogas och även innehålla punkten ”Övriga frågor”.

6. Uteslutning
6.1. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som underlåtit att följa föreningens stadgar eller styrelsens
beslut. Beslut om uteslutning kräver två tredjedelars majoritet i styrelsen. Styrelsens beslut kan
dock överklagas av årsmötet. Försumlighet att betala medlemsavgift skall likställas med att man
frivilliges lämnar föreningen.

7. Ändring av stadgar
7.1. Ändring av dessa stadgar kan endast ske med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande
medlemsmöten, eller kommande årsmöten/extra årsmöte.
7.2. Samtliga föreningens medlemmar skall tillsändas en kopia av stadgarna som antagits av årsmötet.

8. Upplösning av föreningen
8.1. För beslut om upplösning av denna förening krävs två tredjedels majoritet vid två på varandra
följande medlemsmöten varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. I händelse av upplösning skall
styrelsen efter att skulder och arvoden betalats, disponera alla föreningens tillgångar på ett sådant
sätt eller till organisationer som har till syfte att främja, ryttaren eller cuttinghästens användbarhet i
Sverige eller övriga Europa.

9. Disciplin
9.1. Disciplinära åtgärder mot medlem skall vidtagas av styrelsen såsom föreskrivs i enlighet med
NCHA: s regler, svenska boskapsregler, western Sveriges regler samt Nolltoleransen på tävlings-,
tränings-, området. Medlem skall skriftligen delges om avsikten med åtgärden, samt beredas
tillfälle att personligen sammanträffa med den av styrelsen utsedda disciplinkommittén.
9.2. Disciplinär åtgärd vidtas då någon bryter mot NCHA: s regelverk eller övriga handlingar som
förorsakar föreningen eller andra cutting aktiviteter skada eller dåligt rykte.
9.3. Medlem som uteslutits ur NCHA utesluts med automatik ur denna förening.
9.4. Vid eventuell konflikt beträffande dessa stadgars tillämpning gällande NCHA of Scandinavias
verksamhet skall svensk lagstiftning gälla och avgöras i skiljedomstol.

