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Stadgar

2004-01-16

§1
Svenska Gallowayföreningen har till uppgift att tillvarata uppfödarnas intressen genom att:
1. Sprida kännedom om rasen
2. Medverka till att rasen kvalitetsmässigt förbättras
3. Vara rådgivare i import- och exportfrågor
4. Hålla medlemmarna uppdaterade med vad som händer beträffande rasen
5. Hävda rasens lämplighet i korsningsavel
§2
Aktiva medlemmar i föreningen utgörs av ägare till renrasiga Galloway eller Gallowaykorsningar. Enskilda och organisationer, som har intresse för föreningens verksamhet, kan av
styrelsen inväljas som passiva medlemmar.
Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen, eller på annat sätt skadar
föreningens intressen, kan uteslutas. För uteslutning av medlem fordras minst 2/3 majoritet
vid sluten omröstning vid två på varandra följande möten.
§3
Föreningens styrelse har sitt säte på kassörens bostadsort.
§4
Föreningen bedriver sin verksamhet i anslutning till Nordiska Avelsföreningen för Biffraser
(NAB).
§5
Avgifter fastställs vid varje ordinarie årsmöte. Uppfödare må låta sig representeras i
föreningen av annan person utan att särskild medlemsavgift avkrävs av denne. Nytillkomna
medlemmar efter den 1 oktober befrias från medlemsavgift under inträdesåret.
§6
Styrelsen väljs på årsmötet och består av tre till sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Mandattiden skall vara två år och bestämmes så att av ordinarie hälften väljs på en årsstämma
och resterande på nästföljande årsstämma. Suppleanterna väljs en på varje årsstämma.
Valberedningskommitté förelägger årsmötet förslag på styrelseledamöter och revisorer.
Styrelsen utser inom sig ordförande samt övriga ledamöter.
§7
Föreningens räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Räkenskaperna skall jämte
redovisningshandlingar senast den 1 mars överlämnas till revisorerna för granskning.
Revisionsberättelsen skall vara inlämnad till styrelsen före årsmötet.
§8
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs årligen två
revisorer jämte en suppleant.
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§9
Föreningen avhåller årsmöte före maj månads utgång på plats som styrelsen bestämmer.
Personlig kallelse utfärdas av styrelsen och skall vara medlemmarna tillhanda senast två
veckor före årsmötet. Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter tas upp på agendan.
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Kassörens ekonomiska rapport
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
9. Bestämmande om ersättning till styrelse och revisorer
10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
11. Val av två revisorer jämte suppleant
12. Val av ledamöter till valberedning, minst två helst tre stycken
13. Fastställande av medlemsavgifter
14. Val av avelsråd
15. Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet. Förslag från enskild
medlem skall lämnas skriftligt till styrelsen senast åtta dagar före årsmötet.
16. Övriga ärenden
§10
Sammanträden utöver årsmötet äga rum enligt styrelsens bestämmande.
§11
Aktiv medlem eller av denne befullmäktigat ombud äger en röst. Ombud äger rätt att
representera med högst två fullmakter. Val sker med slutna sedlar såvida majoritet ej vinnes
för annat förfarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten
skiljer.
§12
Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning fattas vid två av
varandra följande föreningsmöten, varvid det ena skall vara ordinarie årsmöte.
Vid föreningens eventuella upplösning disponeras föreningens tillgångar enligt stämmans
beslut, varvid enkel majoritet erfordras för beslutets giltighet.
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