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§ 1.
Ändamål
SPAF har till ändamål att verka för ponnyavelns utbredande och främjande i Sverige.
Sina syften vill SPAF vinna genom
a t t värna för den svenskfödda ponnyn och dess utveckling
a t t utarbeta och fastställa regler för Ungponnybedömningar
för att åstadkomma samordning av arbetet inom ponnyaveln
a t t samarbeta med övriga hästavels- och hästsportsorganisationer
§ 2.
Organisation
SPAF består av riksomfattande avelsorganisationer/rasföreningar för
stambokberättigade ponnyraser och av stödjande medlemsföreningar.
Som stödjande medlemsförening kan envar organisation, som vill stödja förbundets
verksamhet, antagas. Organisation vinner medlemskap efter prövning av styrelsen.
§ 3.
Avgifter
Styrelsen för SPAF fastställer den årliga avgift medlemsorganisation resp. stödjande
medlemsförening har att erlägga för bestridande av centrala kostnader.
§ 4.
Räkenskapsår
SPAF:s räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§ 5.
Val av styrelse
De riksomfattande avelsorganisationerna/rasföreningarna väljer vid sina årsmöten
ledamöter jämte suppleanter till SPAF:s styrelse.
Om ledamot och/eller suppleanter avgår under löpande mandattid äger resp.
rasförenings styrelse utse ny ledamot för resterande mandattid.
§ 6.
Valbarhet
Valbar ledamot i SPAF:s styrelse är den, som är utsedd av styrelse i ansluten
avelsorganisation/rasförening och uppnått 18 års ålder.
Den, som av SPAF:s styrelse anställts som tjänsteman inom SPAF, kan icke väljas
till ledamot av styrelsen.
§ 7.
Styrelsens sammansättning
SPAF:s styrelse skall bestå av minst 1 ledamot för varje ansluten riksomfattande
avelsorganisation/rasförening för stambokberättigad ponnyras.
Avelsorganisation/rasförening får utse 2 ledamöter när medlemsantalet uppgår till
200, 3 ledamöter när medlemsantalet uppgår till 500 och 4 ledamöter när
medlemsantalet uppgår till1000. Avelsorganisation/rasförening utser lika många
suppleanter som antalet ledamöter.

Ledamöter och suppleanter tillträder omedelbart efter resp. årsmöten. Ledamot
får endast representera en rasförening.
Ordförande utses av styrelsen vid första styrelsemöte/årsmöte efter
avelsorganisationer/rasföreningarnas årsmöten, dock senast 1 juni, för en tid av ett
år. Till ordförande kan utses person inom eller utom kretsen av
avelsorganisationer/rasföreningarnas representanter. Vid samma möte utses en eller
två vice ordförande bland de valda ledamöterna.
Sittande presidium fungerar interimistiskt och ordföranden är sammankallande.
Som suppleant för i beslut icke deltagande ordinarie ledamot får endast den
tjänstgöra, som utsetts av samma avelsorganisation/rasförening, som den icke
deltagande. Vid möte har endast ordinarie ledamot eller i deras ställe suppleanter
samt SPAF:s tjänsteman rätt att närvara.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera sakkunniga samt att utse kommittéer och
arbetsutskott.
SPAF:s styrelse är beslutsmässig, när samtliga ledamöter kallats och minst 1/3 är
närvarande.
Alla beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst, utom vid val då lotten fäller avgörandet.
Om ordföranden finner det erfoderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom
cirkulations- eller telefonsammanträde.
SPAF:s tjänsteman äger rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.
Kallelse till styrelsemöte skall ske minst 10 dagar före sammanträdet. Styrelsen skall
ha sitt säte där SPAF:s kansli är beläget.
§ 8.
Styrelsens åligganden
Styrelsen skall förvalta SPAF:s angelägenheter, varvid det åligger styrelsen bl a att:
1. Svara för att Förbundet verkar för sitt ändamål och handlägger de uppdrag, som
dit hänskjutes från medlemmarna.
2. Handha och ansvara för SPAF:s medel och egendom.
3. Avge erfoderliga redovisningshandlingar för sistförflutna verksamhetsår.
4. Anställa och entlediga erfoderliga tjänstemän och fastställa villkoren för deras anställning.
5. Besluta om och fastställa avgift för Förbundets eventuella publikationer.
6. Verka för samordning av de anslutna avelsorganisationernas/rasföreningarnas
verksamhet om möjligt.
7. Handlägga Ungponnyaktiviteter.
§ 9.
Firmateckning
Styrelsen utser firmatecknare.
§ 10.
Revision
SPAF:s räkenskaper och förvaltning granskas av 2 revisorer utsedda av
medlemmarna. Räkenskaper och övriga för revision erforderliga handlingar
överlämnas till revisorerna senast den 15/2 och skall efter verkställd revision med
revisorernas berättelse vara SPAF:s styrelse tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.
§ 11.
Årsmöte

SPAF skall hålla årsmöte senast 1 juni. Vid detta deltar av
avelsorganisationernas/rasföreningarnas utsedda representanter. Kallelse till
årsmötet ska ske minst 10 dagar före mötet.
Stödjande medlemsföreningar inbjuds att närvara men äger ingen rösträtt.
Styrelsens förvaltningsberättelse skall tillsammans med revisorernas berättelse
senast 10 dagar före årsmötet översändas till avelsorganisationer/rasföreningar, vilka
vid ett styrelsemöte ska bevilja ansvarsfrihet för egna valda ledamöter.
Vid årsmöte utses styrelsens funktionärer, ev. utskott och kommittéer.
Extra styrelsemöte
När styrelsen så beslutar eller på skriftlig begäran av minst tre
avelsorganisationer/rasföreningar skall extra styrelsemöte hållas för anslutna
organisationer, för behandling av angivna frågor. När
avelsorganisationer/rasföreningar begär sådant möte skall det hållas inom 6
månader efter framställningens inlämnande.
§ 12.
Utträde och uteslutning
Avelsorganisation/rasförening äger när som helst säga upp sig ur Förbundet.
Uppsägning skall vara skriftlig och insändas senast 1 juli, varefter utträde sker vid
nästa årsskifte.
Avelsorganisation/rasförening, som uppenbarligen motarbetar SPAF:s ändamål eller
skadar dess intressen, kan uteslutas ur styrelsen, såvida beslutet företräds av minst
2/3 av den totala styrelsen.
§ 13.
Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar må endast ske genom beslut av 2 styrelsesammanträden
med minst 6 månaders mellanrum. Förslag till ny lydelse av stadgarna skall tillställas
resp. avelsorganisation/rasförening.
§ 14.
Upplösning
För SPAF:s upplösning erfordras enhälligt beslut av 2 på varandra följande
styrelsesammanträden eller årsmöte med minst 2 månaders mellanrum. Därvid skall
beslut fattas hur SPAF:s tillgångar vid upplösning skall fördelas i enlighet med § 1
ÄNDAMÅL.
§ 15.
Medlemsorganisationsförpliktelser
Till SPAF anslutna organisationer åligger:
a t t omedelbart efter ordinarie årsmöte inom organisationen insända uppgifter om
styrelsens sammansättning och övriga funktionärer
a t t före 15 april insända uppgift om medlemsantal per 31/3 innevarande kalenderår
samt före 15/12 anmäla resterande medlemmar
a t t rätta sig efter SPAF:s stadgar och reglementen vid arrangemang anordnade av
SPAF

