
Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 
 
§ 1 Mål  
Föreningens mål är:  
- att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden  
- att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna  
- att vara intresseförening för medlemmar som är engagerade inom 
eftersöket, fjällräddningen, sjöräddningen eller annan livräddande 
verksamhet som hundekipage (det vill säga där hund och förare gemensamt 
deltar i respektive verksamhet för att finna försvunna personer)  
- att vara öppen för de som känner för att stödja föreningen i arbetet med 
att sprida information och öka kunskapen om räddningshunden i vid 
bemärkelse  
- att verka för goda relationer med SBK, samt berörda myndigheter och 
organisationer  
 
§ 2 Organisation  
Föreningen verkar genom årsmötet och styrelsen. Styrelsen består av:  
- Ordförande  
- Vice ordförande  
- Sekreterare  
- Kassör  
- En ledamot  
- En suppleant   
Valbar till styrelsen är varje medlem som fyllt 18 år.  
Ordförande väljs för en tid av ett år och övriga ledamöter och suppleant 
väljs så att halva antalet årligen utses för en tid av två år, från ordinarie 
årsmöte fram till nästa ordinarie årsmöte.  
Vid jämna år väljs:  
- Ordförande, 1 år  
- Kassör, 2 år  
- Ledamot, 2 år  
Vid ojämna år väljs:  
- Ordförande, 1 år  
- Vice ordförande, 2 år  
- Sekreterare, 2 år  
- Suppleant, 2 år  
Avgår ledamot under mandattiden väljs vid nästa årsmöte ny ledamot efter 
denna för återstoden av mandatperioden (fyllnadsval).  
Styrelsen äger rätt att vid styrelsemöte adjungera person i särskilda frågor 
som då har yttrande och förslagsrätt.  
 



§ 2a Beslutsmässighet  
Styrelsen är beslutsmässig om antalet närvarande ledamöter överstiger 
hälften. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som 
biträdes av ordförande.  
 
§ 2b Styrelsens åligganden  
Det åligger styrelsen:  
- att förvalta föreningens ekonomi och föra erforderliga räkenskaper samt 
avge fullständig redovisning vid verksamhetsårets slut  
- att utfärda instruktioner för kassören  
- att meddela bemyndigande till den eller de som skall teckna föreningens 
firma, vilket när som helst kan återkallas  
- att utse sammankallande i kommittéer och utskott, sammankallande äger 
rätt att utse sina ledamöter  
- att i övrigt behandla löpande ärenden i enlighet med föreningens policy  
- att förvalta föreningens angelägenheter  
- att besluta i sådana frågor som ej enligt denna stadga ska beslutas av 
årsmötet  
- att bereda ärenden som ska föreläggas årsmötet samt avge yttranden om 
motioner till årsmötet  
- att verkställa årsmötets beslut  
- att senast 14 dagar före årsmötet avge fullständig verksamhets-berättelse 
över föregående verksamhetsår.  
 
§ 3 Verksamhetsår  
Föreningens verksamhetsår ska vara mellan 1 september och 31 augusti.  
 
§ 4 Medlemskap  
Enskild fysisk person som finner föreningens verksamhet intressant har 
rätt att bli medlem.  
Medlem ska följa gällande stadgar, utfärdade bestämmelser och 
föreskrifter. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de 
hundar han/hon har tillsyn över så att någon befogad anmärkning mot 
hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan.  
Endast person som är medlem kan väljas till och inneha funktion inom 
föreningen. Undantag från denna regel kan endast göras vid val av revisor 
om denne är auktoriserad eller godkänd revisor.  
 
§ 5 Hedersmedlem  
Person som på ett förtjänstfullt sätt främjar föreningens syften kan på 
enhälligt förslag av styrelsen kallas av årsmötet till hedersledamot, vilket 
jämställs med ordinarie medlemskap.  



 
§ 6 Medlemsregler  
Medlem är skyldig att efterkomma de bestämmelser som utfärdas av 
årsmötet eller styrelsen.  
- Giltighet  
Medlemskap räknas per kalenderår. Ny avgift erlägges vid varje nytt års 
början på sätt som styrelsen meddelar.  
- Upphörande/uteslutning av medlemskap  
Då medlem begärt utträde ur föreningen. Då medlem ej erlagt fastställd 
avgift. Då medlem blivit utesluten med stöd av dessa stadgar. Då medlem 
uppträtt på sådant sätt att det kan verka menligt på föreningens 
verksamhet.  
- Beslut enligt ovan av styrelsen kan överklagas till årsmötet.  
 
§ 7 Årsmöte  
Årsmötet består av föreningens medlemmar. Varje medlem äger rätt att 
deltaga med en röst. Röstning med fullmakt är ej tillåten.  
Styrelsen äger rätt att inbjuda annan person, sådan person har endast 
yttranderätt och förslagsrätt. Om styrelsen finner det lämpligt, må även 
representanter för pressen beredas möjlighet att följa förhandlingarna på 
årsmötet.  
 
§ 7a Tidpunkt och kallelse  
Ordinarie årsmöte sammanträder årligen under september-november 
månad.  
Kallelse till årsmöte ska publiceras på föreningens hemsida och sändas till 
varje medlem via e-post eller på medlems särskilda önskemål via post 
senast 30 dagar före årsmötet.  
 
§ 7b Motioner  
Rätt att avge motion till årsmötet tillkommer varje enskild medlem. 
Motionen ska vara skriftlig och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor 
före ordinarie årsmöte.  
 
§ 7c Valberedning  
Valberedning väljs av årsmötet och består av minst tre ledamöter varav en 
utses som sammankallande. Sammankallande äger rätt att utse fler 
ledamöter. Ledamöter väljs för en tid av ett år.  
 
§ 7d Dagordning  
Vid ordinarie årsmöte ska följande förekomma:  
1. Fastställande av röstlängd  



2. Val av ordförande att leda årsmötet samt anmälan av styrelsens val av 
protokollförare  
3. Val av två justeringsmän tilliga rösträknare att jämte 
årsmötesordförande justera årsmötesprotokollet.  
4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst  
5. Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning  
6. Styrelsens verksamhetsberättelse  
7. Revisionsberättelse  
8. Fastställande av balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
10. Genomgång av verksamhetsplan med budget för nästkommande år och 
inlämnande motioner, vilka av styrelsen bedömts ha konsekvenser för 
verksamhet och ekonomi samt styrelsens yttrande över dessa.  
11. Styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår  
12. Fastställande av/beslut om  
a. Verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår  
b. Medlemsavgift för nästkommande kalenderår  
13. Val av styrelse enligt §2.  
14. Val av två revisorer, 1 år  
15. Val av revisorssuppleant, 1 år  
16. Val av valberedning enligt § 7c  
17. Fråga om omedelbar justering av punkt 12-16  
18. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
behandlats under punkt 10.  
19. Övriga frågor.   
20. Mötets avslutande.  
 
§ 7e Beslutsmässighet  
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som efter 
stadgeenlig kallelse deltar i årsmötet. Röstning sker öppet. Vid personval 
ska sluten omröstning ske om så begärs. Vid lika röstetal avgörs ärendet 
genom lottning utom vid personval där ny omröstning sker mellan 
kandidaterna med lika röstetal. Skulle ändå dessa kandidater få lika röstetal 
avgörs valet genom lottning.  
 
§ 8 Extra årsmöte  
Extra årsmöte sammanträder på begäran av styrelsen, årsmötets revisorer 
eller då minst 20 % av medlemmarna begär detta. Om extra årsmöte begärs 
ska årsmötet sammanträda inom 60 dagar. Kallelse till extra årsmöte 
utfärdas av styrelsen senast 14 dagar före sammanträdet och ska 
tillsammans med dagordning sändas till varje medlem via e-post eller på 



medlems särskilda önskemål via post. Vid extra årsmöte upptas endast de 
ärenden som finns upptagna på kallelsen.  
 
§ 9 Ekonomisk förvaltning  
Styrelsen är gemensamt ansvarig för medel som står under styrelsens 
förvaltning, även för de beslut vika man anfört avvikande mening, men ej 
till protokollet antecknat detta. Föreningens räkenskaper för det 
sistförflutna verksamhetsåret och bokslut ska överlämnas till revisorerna 
senast 28 dagar före ordinarie årsmöte. Revisorerna ska efter granskning 
av räkenskaperna och protokoll senast 14 dagar före årsmötet avge sin 
revisionsberättelse.   
 
§ 10 Stadgeändring  
Förslag till stadgeändring kan väckas via motion eller av styrelsen. För 
ändring av denna stadga fordras beslut på två på varandra följande möten, 
varav det ena ska vara årsmöte. Beslutet ska bifallas av minst 2/3 av de 
närvarande röstberättigande på årsmötet.  
 
§ 11 Upplösning  
Förslag om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande 
medlemsmöten, varav det ena ska vara årsmöte. Beslutet ska bifallas av 
minst 2/3 av de närvarande röstberättigande på årsmötet. 


