1 FÖRENINGENS NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE.
Föreningens namn är Pro Agility WikingS r.f. och dess hemort är Malax.
Föreningens verksamhetsområde är Vasa Kenneldistrikt.

2 SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER.
Föreningens syfte är att främja agilitysporten. Föreningen arrangerar agilityskolning, -träning och –
tävlingar, samt vid behov också annan hundskolning, -kurser och – evenemang för att fullfölja sitt
syfte. Föreningen kan äga fast egendom och lösöre för att stödja verksamheten. Medel för att stöda
sin verksamhet kan föreningen, sedan den inhämtat behövliga tillstånd, ordna genom insamlingar,
lotterier, tävlingar, utställningar, shower och fester. Verksamheten kan också stödjas genom
donationer och testamenten, samt genom buffetverksamhet i samband med olika evenemang.

3 MEDLEMSKAP
Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan lämna in en skriftlig medlemsansökan till
föreningens styrelse. Styrelsen avgör om inträde beviljas.

4 UTTRÄDE ELLER UTESLUTANDE UR FÖRENINGEN
Medlemmar kan utträda ur föreningen antingen genom att skriftligen meddela detta till styrelsen
eller genom att på ett föreningsmöte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Styrelsen kan
utesluta en medlem ur föreningen ifall hon inte betalat förfallen medlemsavgift eller ifall hon har
underlåtit sig fullfölja de åtaganden som ett medlemskap medfört. Styrelsen kan också utesluta en
medlem, som med sina ageranden klart skadat föreningen, samt en medlem som inte längre
uppfyller villkoren på medlemskap, enligt lag eller föreningens stadgar.

5 ANSLUTNINGS- OCH MEDLEMSAVGIFT
Årsmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årlig medlemsavgift som uppbärs av
medlemmarna.

6 STYRELSEN
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, vilken består en ordförande samt fyra andra
ordinarie medlemmar, vilka alla väljs på årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.
Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande, samt inom sig eller ut ifrån en sekreterare, en kassör
och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då han
har förhinder på kallelse av vice ordförande då de anser att det finns behov eller då minst två av
styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess medlemmar är
närvarande, ordföranden eller vice ordföranden medräknade. Omröstningar avgörs med enkel
majoritet. Om rösterna faller jämt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7 TECKNING AV FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn tecknas av ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren, två tillsammans.

8 RÄKENSKAPSPERIOD OCH REVISION
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar samt styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till
verksamhetsgranskarna senast en månad innan årsmötet. Årsmötet väljer två verksamhetsgranskare,
jämte deras suppleanter. Verksamhetsgranskarnas mandatperiod är föreningens räkenskapsperiod.
Verksamhetsgranskarna skall ge en skriftlig rapport till styrelsen senast två veckor före föreningens
årsmöte.

9 FÖRENINGENS MÖTEN
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden februari-april. Ett
extra föreningsmöte hålls då föreningsmötet så beslutit eller då styrelsen anser att det finns skäl där
till eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen, för ett
särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet
framställts hos styrelsen. Vid föreningens möte har varje medlem en röst. Vid föreningens möten blir
gällande det beslut som fått mer än hälften av rösterna. . Om rösterna faller jämt avgör
mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. Röstning med fullmakt är inte tillåtet.

10 KALLELSE TILL FÖRENINGENS MÖTEN
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten per e-post till alla medlemmar, minst sju dagar före
mötet.

11 ÅRSMÖTET
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
Mötet öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare.
Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet konstateras.
Mötets föredragningslista godkänns.
Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras.
Verksamhetsplan och budgetförslag presenteras och godkänns. Storleken på anslutningsavgift och
årlig medlemsavgift fastställs.
Val av styrelsens ordförande
Val av nya styrelsemedlemmar istället för de i tur att avgå.
Val av två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter. Verksamhetsgranskarnas mandatperiod är
föreningens räkenskapsperiod.
Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

12 ÄNDRING AV STADGARNA
Beslut om ändring i stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid två, på varandra följande
föreningsmöten. Mötena bör hållas med minst en månads mellanrum. Beslutet om ändring av
stadgarna eller upplösning av föreningen träder i kraft då beslutet fått ¾ majoritet av de givna
rösterna på båda mötena. I möteskallelsen skall nämnas stadgeändring eller upplösning av
föreningen.

13 UPPLÖSNING AV FÖRENING
Då föreningen upplöses eller upphävs skall föreningens kvarvarande resurser användas till att främja
föreningens syfte enligt beslut som gjorts på det sista mötet som besluter om föreningens
upplösning.

14 ÖVRIGT
Utöver det som finns upptaget i dessa stadgar följs gällande föreningslag. Vid behov kan
föreningsmötet, utgående från dessa stadgar samt föreningslagen, besluta om regler för föreningens
interna verksamhet.

