Normalstadgar för Svenska Taxklubbens Lokalklubbar.
(fastställda vid TF 2009)
§ 1 ÄNDAMÅL
……………………………………… här nedan benämnd klubb, har till ändamål att inom sitt
verksamhetsområde, som omfattar ……………………………………kommuner
verka för Svenska Taxklubbens (SvTK:s) övergripande mål.
§ 2 VERKSAMHET
Klubbens verksamhet skall präglas av de mål och den verksamhet som finns angivna i §§ 1
och 2 i Stadgar för Svenska Taxklubben.
§ 3 ORGANISATION
SvTK är en rikstäckande organisation. SvTK är organiserad i lokalklubbar. Lokalklubbens
medlemmar utgörs av de medlemmar i SvTK som bor inom området.
Klubben är i sin egenskap av lokalklubb till SvTK ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK).
Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och klubbstyrelsen är klubbens verkställande
och mellan årsmötena dess beslutande organ.
§ 4 MEDLEMSKAP, MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE och MEDLEMSAVGIFT.
Beträffande medlemskap i klubben, medlemskapets upphörande och medlemsavgift gäller i
tillämpliga delar vad som stadgas i §§ 3, 4 och 13 i Stadgar för Svenska Taxklubben.
§5 ÅRSMÖTE
Mom 1 Tid och plats
Klubbens ordinarie årsmöte skall hållas årligen före 15 mars på tid och plats som beslutas
av klubbstyrelsen.
Mom 2 Dagordning vid ordinarie årsmöte
Årsmötet öppnas av klubbens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen
utsett. Årsmötet avslutas av ordförande för årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma
1.
2.
3.
4.

justering av röstlängd
val av ordförande för mötet
anmälan av styrelsen utsedd sekreterare
val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
skall justera protokollet
5. fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
6. behandling av klubbstyrelsens årsredovisning för det förflutna verksamhetsåret jämte
revisionsberättelse
7. fastställande av balansräkning för verksamhetsåret
8. fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen
9. fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
10. val av ordförande i klubben
11. val av övriga ledamöter i klubbstyrelsen
12. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
13. val av lokala avelsråd eller motsvarande funktion i av HS utsedd avelsorganisation
14. val av valberedning om tre personer varav en sammankallande

15. behandling av motioner från klubbmedlemmar
16. behandling av övriga ärenden som finns upptagna på den dagordning som skickats i
samband med kallelsen till årsmötet
17. övriga ärenden kan behandlas och avgöras om så beslutas av fyra femtedelar av vid
mötet närvarande medlemmar
18. de år då TF avhålles skall motioner till TF behandlas.
Mom 3 Extra årsmöte
Klubbstyrelsen kan kalla klubbens medlemmar till extra årsmöte om styrelsen
finner särskilda skäl till detta.
Extra årsmöte skall också hållas om klubbens revisorer eller om minst en femtedel av
klubbens medlemmar så kräver.
Framställning om extra årsmöte skall vara skriftlig och det skall tydligt framgå vilket eller vilka
ärenden som skall behandlas.
Extra årsmöte, som ej påkallats av klubbstyrelsen, skall äga rum senast trettio dagar från det
framställningen inkommit till klubbstyrelsen.
På extra årsmötet får endast de frågor behandlas som finns angivna i kallelsen till mötet.
Mom 4 Motioner
Motioner till det ordinarie årsmötet från klubbmedlemmar skall vara inskickade till
klubbstyrelsen före den 1 januari.
Dessa motioner skall föreläggas årsmötet jämte yttrande av klubbstyrelsen och förslag till
beslut.
Mom 5 Kallelse
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte sker genom klubbstyrelsens försorg och skall
skickas till klubbens medlemmar senast två veckor före mötet.
På lokalklubbens webbplats skall, senast två veckor innan ordinarie årsmöte, kungöras
dagordning, klubbstyrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse samt
valberedningens förslag till val enligt denna paragraf punkterna 10-13. Om medlem hos
klubbstyrelsen så begär, skall denne utfå ovan nämnda handlingar per post.
Vid utlysande av extra årsmöte skall möteshandlingarna bifogas kallelsen.
Mom 6 Röstning
Som röstlängd gäller medlemsförteckning per den 31 december föregående år. Alla
medlemmar som är upptagna i denna förteckning äger närvara vid mötet och har en röst,
dock har ej ungdomsmedlem rösträtt. Valbar till styrelseledamot är alla som är upptagna i
medlemsförteckningen. Röstning sker öppet, men vid val skall röstning förrättas med slutna
sedlar om någon medlem så önskar. Den mening gäller som flertalet företräder, men vid lika
röstetal har ordförande för mötet utslagsröst. Lika röstetal vid val avgörs genom lottning.
Röstning genom fullmakt ät inte tillåtet.
Mom 7 Närvarorätt
Ledamot SVTK:s HS eller av HS utsedd person.
-

SKK:s direktör
Ledamot och ersättare/suppleant av SKK:s centralstyrelse eller av centralstyrelsen
utsedd person.

-

Medlem i lokalklubb
Medlem i lokal styrelse

§ 6 KLUBBSTYRELSEN.
Mom 1 Styrelsens organisation.
Klubbstyrelsen skall bestå av ordförande, vald av årsmötet för en tid av ett år, samt högst tio
övriga medlemmar. Övriga medlemmar skall väljas för en tid av två år och valet skall ske så
att hälften av ledamöterna väljs årligen. Ordförande och ledamöter kan omväljas. Året räknas
från det ordinarie årsmötet till och med nästa ordinarie årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har
förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom sig eller utom sig kommittéer eller
arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Arbetsutskottet skall bestå av minst tre och högst fem personer. Arbetsutskottet får fatta
beslut i ärenden av löpande eller brådskande natur. Dessa beslut skall anmälas och
fastställas vid styrelsens nästkommande möte.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller vid dennes förhinder av vice
ordförande eller sekreterare.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde skall protokoll föras.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är
närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta
ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande
ordförande.
Mom 2 Styrelsens åliggande.
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar, bland annat
1. bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
2. verkställa av årsmötet fattade beslut
3. förvalta klubbens tillgångar samt föra vederbörliga räkenskaper över dess inkomster och
utgifter
4. avge till ordinarie årsmöte verksamhetsberättelse för det senast förflutna
verksamhetsåret
5. planera, organisera och genomföra prov och utställningar i enlighet med SKK:s och
SvTK:s bestämmelser
6. årligen före mars månads utgång till SvTK överlämna årsredovisning för senast förflutna
verksamhets år
7. avge yttrande över ärenden som remitterats till klubben
8. utse fullmäktige och suppleanter enligt dessa stadgar till ordinarie taxfullmäktigemöte.
§ 7 RÄKENSKAPER OCH REVISION.
Lokalklubbens balans- och resultaträkning samt lokalklubbens förvaltning av klubbens
angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. För detta
ändamål skall räkenskaperna jämte verifikationer, klubbens årsredovisning samt protokoll
och övriga handlingar överlämnas till klubbens revisorer senast 30 dagar före årsmötet.
Revisorerna skall senast 20 dagar före årsmötet överlämna revisionsberättelsen till
klubbstyrelsen.
Klubbens räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
Revisorer och revisorssuppleanter väljs av årsmötet för en tid av ett år. Året räknas från det
ordinarie årsmötet till och med nästa ordinarie årsmöte.
Revisorernas berättelse skall ingå i de handlingar som, enligt §5 mom.5, före ordinarie
årsmöte tillställs lokalavdelningens medlemmar.

Ordinarie revisorer har rätt att få begära att närvara vid styrelsens sammanträden.
Ordinarie revisor skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
Revisorerna har rätt att om så anses behövligt begära extra årsmöte.
§ 8 VALBEREDNING
Valberedningen skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie
lokalavdelnings årsmöte. Valberedningens förslag skall vara styrelsens sekreterare tillhanda
senast 3 veckor före årsmötet.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.
Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år för övriga två år. Sammankallande
samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid
styrelsesammanträde.
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
§ 9 STADGEÄNDRING.
För handläggning och beslut om ändringar av dessa stadgar gäller Stadgar för Svenska
Taxklubben.
§ 10 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKK:s stadgar.
§ 11 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN.
Beslut om upphörande av klubben fattas vid ordinarie årsmöte. För att sådant beslut om
upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav
minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av vid
mötet närvarande medlemmar.
Beslut om upplösning skall ofördröjligen anmälas till SvTK. Lokalklubbens tillgångar skall
därmed övergå till SvTK.

