
Stadgar för Jämtlands Travhästägareförening  
 

/Styrelsens förslag till ny lydelse av föreningens stadgar/ 

 
1 § 
Föreningens namn är Jämtlands Travhästägareförening med säte i Östersund.   
 

Ny lydelse: Föreningens namn är Jämtlands Travhästägareförening med säte i Östersund och 
med Jämtlands län som verksamhetsområde.  
 

§ 2 
Föreningens uppgift är 
att tillvarata och främja medlemmarnas intressen vid travtävlingar på svenska och utländska 
travbanor 
att verka för ökat intresse för travsporten  
att verka för god kännedom om travhästen, god vård, rationell skötsel och god avel 
att verka för god kännedom om de bestämmelser som rör travsporten och för övrigt idka 
sådan verksamhet, som är förenlig med sporten.  
 
Ny lydelse:  Föreningens uppgift är 
att verka för ökat intresse för travsporten genom att främja ägande av travhästar inom 
föreningens verksamhetsområde  
att tillvarata och främja medlemmarnas intressen vid travtävlingar på svenska och utländska 
travbanor  
att tillvarata och främja medlemmarnas ekonomiska och övriga intressen gentemot 
travsällskap som anordnar travtävlingar inom länet (Jämtlands travsällskap, Ovikens 
Travklubb och Västra Ångermanlands travsällskap) 
att verka för hög medlemsanslutning till föreningen av hästägare inom länet   
att verka för att medlemmarna får den information och utbildning som behövs för rollen som 
hästägare  
samt att i övrigt idka sådan verksamhet som är förenlig med en god utveckling av 
travsporten.   
 
§ 3 
Föreningen skall vara ansluten till den riksorganisation som företräder hästägarna och är en 
ideell förening. 
 
Ny lydelse: Föreningen är en ideell förening och skall vara ansluten till den riksorganisation 
som företräder hästägarna. 
 
§ 4 
Varje fysisk person, som äger travhäst eller ägnar sig åt uppfödning av travhästar, kan vinna 
inträde i föreningen. Annan person som önskar stödja föreningen kan också erhålla 
medlemskap såsom passiv medlem (se § 8).  Professionell tränare kan ej utses  till 



föreningsfunktionär. Medlem som förtjänstfullt arbetat för föreningen, kan efter förslag av 
styrelsen, antas såsom hedersmedlem. Sådant beslut fattas på årsmöte. 
 
Ny lydelse: Varje fysisk person, som äger travhäst eller andel i travhäst eller indirekt genom 
juridisk person eller ägnar sig åt uppfödning av travhästar, kan vinna inträde i föreningen. 
Annan person som önskar stödja föreningen kan erhålla medlemskap om han/hon inte kan 
antas försvåra eller skada föreningens verksamhet. Beslut om vägrat medlemskap fattas av 
föreningsstyrelsen.  
Medlem som förtjänstfullt arbetat för föreningen, kan efter förslag av styrelsen, antas såsom 
hedersmedlem. Sådant beslut fattas på årsmöte. 
 
§ 5 
Utträde ur föreningen beviljas efter skriftlig framställan därom. 
 
Ny lydelse: Utträde ur föreningen beviljas efter begäran därom, skriftligen eller via mail. 
 
§ 6 
Medlem, som inte följer föreningens stadgar eller beslut, som fattats i enlighet med 
stadgarna, av föreningsstyrelsen eller vid föreningsmöte, kan efter förslag av styrelsen, 
uteslutas ur föreningen. Den som för övrigt försvårar eller skadar föreningens verksamhet, 
kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av föreningsmöte. 
 
Innan uteslutning sker, skall vederbörande skriftligen underrättas om vad, som lägges 
honom/henne till last samt ges tillfälle att ingå i svaromål eller inkomma med begäran om 
utträde. Den som under två år underlåtit, att erlägga medlemsavgift, är ej längre medlem i 
föreningen.   
 
Ny lydelse:  Medlem, som inte följer föreningens stadgar eller beslut, som fattats i enlighet 
med stadgarna, av föreningsstyrelsen eller vid föreningsmöte, kan efter förslag av styrelsen, 
uteslutas ur föreningen. Den som för övrigt försvårar eller skadar föreningens verksamhet, 
kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av föreningsmöte. 
 
Innan uteslutning sker, skall vederbörande skriftligen underrättas om vad, som lägges 
honom/henne till last samt ges tillfälle att ingå i svaromål eller inkomma med begäran om 
utträde. Medlem som efter påminnelse inte att betalat sin medlemsavgift senast den 31 
december betraktas som utesluten ur föreningen.  
 
§ 7 
Medlemsavgiften bestämmes av årsmötet. Erlagd avgift avser äldsta förfallna avgift. 
Återbetalning av årsavgift kan ej ske. 
 
Ny lydelse:  Medlemsavgiften bestäms av årsmötet. Återbetalning av årsavgift kan inte ske. 
 
 
§ 8 
Föreningen består av aktiva och/eller passiva medlemmar. Aktiv medlem är den, som 
äger/är delägare i travhäst eller ägnar sig åt uppfödning av travhästar med egna avelsdjur.  



Vid delägarskap kan högst två personer per häst vara aktiva medlemmar. Aktiv medlem, som 
ej längre fyller kraven för sådant medlemskap, kvarstår såsom aktiv medlem under 
nästföljande kalenderår. 
 
Paragrafen tas bort.  
 
§ 9 
Varje aktiv medlem har en röst. Röstning med fullmakt tillåts ej. Omröstning sker öppet om 
ej sluten sådan begäres. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val där 
avgörande sker genom lottning. 
 
Ny lydelse:  § 8  
 Varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt tillåts inte. Omröstning sker öppet om inte 
sluten sådan begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val där 
avgörande sker genom lottning.  
 
§ 10 
Föreningen skall hålla minst två sammanträden per verksamhetsår varav ett kan vara 
årsmötet. Sammanträde hålls då styrelsen finner så påkallat eller minst en femtedel av 
föreningens aktiva medlemmar gör skriftligt motiverad framställning därom. Av skrivelsen 
skall framgå vilka medlemmar, som begär extra sammanträde. Kallelse till annat 
sammanträde än årsmötet skall utsändas senast åtta dagar före sammanträdet. När 
styrelsen så finner påkallat, kan kortare tid och kallelse i annan ordning tillämpas. 
 
Ny lydelse:  § 9 
Föreningen skall hålla minst två sammanträden per verksamhetsår varav ett kan vara 
årsmötet. Sammanträde hålls då styrelsen finner så påkallat eller minst en femtedel av 
föreningens medlemmar gör skriftligt motiverad framställning därom. Av skrivelsen skall 
framgå vilka medlemmar, som begär extra sammanträde. Skrivelsen får sändas med e-post 
till styrelsens ordförande eller sekreterare. Kallelse till annat sammanträde än årsmötet skall 
utsändas senast åtta dagar före sammanträdet. Kallelsen får skickas med e-post eller SMS till 
de medlemmar som anmält mailadress/mobilnummer. När styrelsen så finner påkallat, kan 
kortare tid och kallelse i annan ordning tillämpas. 
 
§ 11 
Årsmötet hålls senast under mars månad. Kallelse till årsmötet skall skriftligen utsändas 
senast fjorton dagar före sammanträdet och innehålla uppgift om frågor som skall behandlas 
samt valberedningens förslag. 
 
Vid årsmötet skall förekomma: 

1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar. 
2. Val av sekreterare vid årsmötet. 
3. Justering av röstlängd. 
4. Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst. 
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet och fungera som 

röstkontrollanter. 
6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 



7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Fastställande av arvoden. 
9. Val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter. 
10. Val av ordförande, som utses bland styrelseledamöterna för en tid av ett år. 
11. Val av två revisorer jämte suppleanter. 
12. Val av ombud till riksorganisationens årsstämma jämte suppleanter. 
13. Val av tre personer, varav en sammankallande, att utgöra valberedning. 
14. Fastställande av medlemsavgift. 
15. Behandling av ärenden, som framlagts av styrelsen eller hänskjutits till årsmötet. 
16. Övriga frågor 

 
Ny lydelse:  § 10  
Årsmötet hålls senast under april månad. Skriftlig kallelse till årsmötet skall utsändas till 
medlemmarna med post, mail eller SMS senast 14 dagar före sammanträdet och innehålla 
uppgift om frågor som skall behandlas samt valberedningens förslag. Om så kan ske 
annonseras årsmötet på Jämtlands Travsällskaps webbsida och i Östersundstravets 
travprogram. 
 
Vid årsmötet skall förekomma: 

1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar. 
2. Val av sekreterare vid årsmötet. 
3. Justering av röstlängd. 
4. Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst. 
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet och fungera som 

röstkontrollanter. 
6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Fastställande av arvoden. 
9. Val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter. 
10. Val av ordförande, som utses bland styrelseledamöterna för en tid av ett år. 
11. Val av två revisorer jämte suppleanter. 
12. Val av ombud till riksorganisationens årsstämma jämte suppleanter. 
13. Val av tre personer, varav en sammankallande, att utgöra valberedning. 
14. Fastställande av medlemsavgift. 
15. Behandling av ärenden, som framlagts av styrelsen eller hänskjutits till årsmötet. 
16. Övriga frågor 

 
§ 12 
Föreningens styrelse skall bestå av udda antal ledamöter, minst fem (5) och högst nio (9) 
samt två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs av ordinarie årsmöte för en tid av två 
år, varvid halva antalet ordinarie medlemmar och en suppleant väljs den ena året och övriga 
medlemmar samt en suppleant det andra året. Återval kan ske. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. 
Till styrelsesammanträde skall samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter kallas. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna är närvarande. Alla frågor 
inom styrelsen avgörs med absolut majoritet. 



Styrelsens befogenheter och åliggande är: 
att företräda föreningen och verka i enlighet med dess stadgar 
att förbereda frågor som skall behandlas vid föreningsmöte 
att enligt överenskommelse mellan travhästägarnas riksorganisation och STC föreslå 
medlemmar i Jämtlands Travsällskap 
att föra:  a) medlemsförteckning med adresser. Förteckningen skall utvisa vilka som 
                    är passiva medlemmar 
     b) förteckning över föreningens egendom 
     c) protokoll över föreningens och styrelsens sammanträden  
     d) anteckningar vid styrelsens förhandlingar med andra parter 
     e) kassabok 
 
Ny lydelse:  § 11  
Föreningens styrelse skall bestå av udda antal ledamöter, minst fem (5) och högst nio (9) 
samt två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs av ordinarie årsmöte för en tid av två 
år, varvid halva antalet ordinarie medlemmar och en suppleant väljs det ena året och övriga 
medlemmar samt en suppleant det andra året. Återval kan ske. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. 
Föreningens firma tecknas av den eller de personer styrelsen utser.  
Till styrelsesammanträde skall samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter kallas. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna är närvarande. Alla frågor 
inom styrelsen avgörs med absolut majoritet.  
 
Styrelsens befogenheter och åliggande är: 
att  i alla avseenden företräda föreningen och på bästa sätt tillvarata medlemmarnas 
intressen i enlighet med föreningens ändamål och stadgar 
att förbereda frågor som skall behandlas vid föreningsmöte och verkställa beslut som fattats 
vid årsmöten och extra medlemssammanträden 
att företräda föreningen gentemot de travsällskap som är verksamma inom länet genom 
styrelserepresentation, medverkan i kommittéer och arbetsgrupper samt på annat lämpligt 
sätt 
samt att föra:  a) medlemsförteckning med post- och mailadresser samt telefonnummer      

genom egen försorg eller genom hästägarnas riksorganisation  
 b) protokoll över föreningens och styrelsens sammanträden  

 c) kassabok eller dagbok över löpande ekonomiska händelser 
 
§ 13 
Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december och skall vara tillgängliga hos kassören 
för granskning, senast den 1 februari. 
 
 
Ny lydelse: § 12  
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 
december.  
 
 



§ 14 
Revidering av föreningens räkenskaper och granskning av styrelsens verksamhet sker genom 
revisorerna, som skall avge skriftlig berättelse härom. Revisionsberättelsen skall vara 
styrelsen tillhanda senast den 15 februari. 
 
Ny lydelse:  § 13 
 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på 
ordinarie föreningsstämma två revisorer jämte suppleanter. Deras skriftliga 
revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 
 
§ 15 
Föreningens standar kan utdelas till enskilda och organisationer efter styrelsens bedömande. 
 
Paragrafen tas bort.  
 
§ 16 
Tvister inom föreningen avgörs genom lagen om skiljemän. 
 
Paragrafen tas bort.  
 
§ 17 
Ändring av dessa stadgar är giltig om samtliga medlemmar är eniga därom eller beslut om 
ändring fattats av två på varandra följande sammanträden varav ett skall vara årsmötet. Vid 
det senare av de två sammanträdena skall stadgeändringen bifallas av minst ¾ av de 
röstande. Fråga om stadgeändring skall framgå av kallelse till möte. 
 
Ny lydelse:  § 14   
Ändring av dessa stadgar är giltig om samtliga medlemmar är eniga därom eller beslut om 
ändring fattats av två på varandra följande sammanträden varav ett skall vara årsmötet. Vid 
det senare av de två sammanträdena skall stadgeändringen bifallas av minst ¾ av de 
röstande. Fråga om stadgeändring skall framgå av kallelse till möte. 
 
§ 18 
Upplösning av föreningen är giltig om samtliga medlemmar är eniga därom eller beslut om 
upplösning fattats två på varandra följande sammanträden. Vid det senare av de två 
sammanträdena skall upplösningen bifallas av minst ¾ av de röstande. Fråga om upplösning 
av föreningen skall framgå av kallelse till möte. 
 
Ny lydelse:  § 15 
Upplösning av föreningen är giltig om samtliga medlemmar är eniga därom eller beslut om 
upplösning fattats två på varandra följande sammanträden. Vid det senare av de två 
sammanträdena skall upplösningen bifallas av minst ¾ av de röstande. Fråga om upplösning 
av föreningen skall framgå av kallelse till möte. 
 
 
Östersund den                2020.  
 


