Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS
Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund

STADGAR
Antagna vid konstituerande möte 19 september 1959, ändrade genom beslut vid
årsmöte 2 februari 1974, årsmöte 23 februari 1985, årsmöte 27 februari 1994,
årsmöte16 februari 2006, årsmöte 12 februari 2010, årsmöte 18 februari 2011,
extrainsatt årsmöte 21 september 2011, årsmöte 8 februari 2013, årsmöte 22 februari
2014, årsmöte 6 februari 2015 samt vid årsmöte 4 februari 2017.

1 § Ändamål
Lunds Akademiska Ryttarsällskap (LARS) är en ideell förening med uppgift dels att
främja utövandet av ridsporten bland universitets- och högskolestuderande, dels att
fungera som en trivselfrämjande faktor för ridande akademiker och likasinnade.

2 § Säte
Föreningen har sitt säte i Lund.

3 § Samarbetsförening
Med samarbetsförening avses en förening i regionen med vilken LARS har ett
samarbete, vilket regleras i ett separat avtal.

4 § Medlemskap
LARS erbjuder tre olika medlemskap: medlem med medlemskap i
samarbetsförening, passiv medlem och medlem utan medlemskap i
samarbetsförening.
För att vara medlem med medlemskap i samarbetsförening krävs ett aktivt
studerande vid universitet eller högskola i Öresundsregionen samt medlemskap i
Akademiska Föreningen för innevarande termin. Därutöver ska medlemskap vara
löst i samarbetsföreningen samt medlemsavgift ha erlagts till LARS, enligt 5 §. Detta
möjliggör deltagande i samtliga aktiviteter.
Som passiv medlem anses medlemmar i samarbetsföreningen vilka har uppgett att
de studerar inom Öresundsregionen samt är medlemmar i Akademiska Föreningen
för innevarande termin. Passiva medlemmar får delta i avgiftsfria aktiviteter
arrangerade av LARS. Passiva medlemmar medges ej deltagande i
studentryttartävlingar.
För ett medlemskap utan att vara medlem i samarbetsföreningen krävs medlemskap i
Akademiska Föreningen samt att medlemskap för den gällande terminen har lösts
direkt till LARS, enligt 5 §. Ett medlemskap utan att medlemskap lösts i
samarbetsföreningen möjliggör deltagande i aktiviteter arrangerade av LARS, dock ej
aktiviteter subventionerade av samarbetsföreningen.

5 § Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek fastställs för av årsmötet och är på terminsbasis.
Medlemsavgift för innevarande vårtermin erläggs senast den 31:a maj och gäller till
den 30:e september. Medlemsavgift för innevarande hösttermin erläggs senast den
20:e december och gäller till den 28:e februari.
Passiva medlemmar erlägger indirekt medlemsavgift till LARS genom sitt
medlemskap i samarbetsföreningen. Ingen medlemsavgift löses direkt till LARS.
Deltagande i aktivitet som kräver medlemskap enligt 4 § medges ej före det att
medlemsavgift erlagts enligt denna §.

6 § Utträde
Medlem som inte har erlagt medlemsavgift senast den 30:e september inför
höstterminen respektive den 28:e februari inför vårterminen ska anses ha utträtt ur
föreningen. Medlem som av annan orsak önskar utträda ur föreningen ska skriftligen
anmäla detta till styrelsen.

7 § Uteslutning
Medlem som uppenbart motarbetar föreningen eller dess syften kan av styrelsen
uteslutas ur föreningen. Sådant beslut ska fattas med minst 2/3 majoritet bland de vid
styrelsesammanträden närvarande. Beslut om uteslutning kan överklagas till
Svenska Akademiska Ryttarförbundet (SAR).

8 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extrainsatt årsmöte samt styrelsen.
Högsta beslutande organ är de båda förstnämnda. Årsmöte, extrainsatt årsmöte eller
styrelsen kan för särskilda uppgifter tillsätta kommittéer eller motsvarande. Dessa har
de befogenheter som det tillsättande organet tilldelar dem.

9 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

10 § Stadgetolkning
Stadgarna tolkas av styrelsen genom konsensusbeslut av närvarande på
styrelsemötet. Skulle tvist om stadgarnas tolkning uppstå, får frågan hänskjutas till
årsmöte eller extrainsatt årsmöte. I trängande fall gäller styrelsens tolkning tills dess
sådant möte hinner sammankallas.

11 § Stadgeändring
Förslag till stadgeändring kan avges av enskild medlem eller av styrelsen. Sådant
förslag ska inges till styrelsen senast inom den föreskrivna tiden till årsmötet som
stadgas i 15 § och hållas tillgängligt för medlemmarna minst en vecka före mötet.
För stadgeändring fordras beslut vid årsmöte med minst 2/3 majoritet av de
närvarande röstberättigande medlemmarna.

12 § Upplösning
För föreningens upplösning fordras beslut vid två på varandra följande årsmöten och
med minst 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Vid en
eventuell upplösning beslutar det sista årsmötet hur föreningens tillgångar ska
användas.

13 § Rösträtt
Vid årsmöte och extrainsatt årsmöte äger varje medlem en röst. Rösträtt tillkommer
medlem som erlagt medlemsavgift enligt 5 §. Passiv medlem saknar rösträtt.
Vid röstning genom ombud/fullmakt får medlem endast företrädas av annan
röstberättigad medlem. Högsta antal röster per röstberättigad medlem begränsas
dock till två.

14 § Beslut och omröstning vid årsmöte och extrainsatt årsmöte
Omröstning sker öppet genom handuppräckning. Vid val ska dock omröstning ske
med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar är
röstsedel som upptager fler namn än de som kan väljas ej giltig.
Samtliga ärenden utom de i 11 § och 12 § nämnda avgörs genom enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal vid val avgör lotten och vid lika röstetal i frågor som ej gäller val
avgör mötesordförandens röst.

15 § Årsmöte
Årsmöte ska äga rum senast den sista februari. Kallelse till årsmöte ska utfärdas
senast 14 dagar i förväg genom föreningens offentliga kanaler.
Förslag som enskild medlem önskar upptaget till beslut på årsmötet ska skriftligen
vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet och hållas tillgängligt för
medlemmarna minst en vecka före mötet. Årsmöte är beslutfört med det antal
medlemmar som infunnit sig.

16 § Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Upprättande av röstlängd.
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av att mötet blivit i behörig ordning utlyst.
8. Behandling av verksamhetsberättelse
9. Behandling av förvaltningsberättelse.
10. Bihandling av revisorernas berättelse.
11. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
12. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
13. Val av ordförande.
14. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.
15. Val av övriga styrelseledamöter.
16. Val av två revisorer.

17. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallade.
18. Val av inspektor.
19. Fastställande av medlemsavgifter.
20. Fråga om styrelsens rätt att ta beslut gällande den allmänna verksamheten.
21. Mötets avslutande.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en årsredovisning.
Därutöver kan årsmötet utse eventuella kommittéer eller liknande som bedöms
erforderliga för verksamheten.

17 § Extrainsatt årsmöte
Extrainsatt årsmöte hålls då styrelsen finner detta påkallat eller om minst 10 % av
medlemmarna, inspektorn eller båda revisorerna skriftligen begär detta. Styrelsen
ska utlysa sådant extrainsatt årsmöte senast en månad efter det att sådan begäran
inkommit. För kallelse gäller bestämmelserna enl. 15 § om årsmöte. I kallelsen ska
också anges det eller de ärenden som föranleder mötet. Vid extrainsatt årsmöte ska
förekomma punkterna 1-7 enl. 16 § samt det eller de ärenden som angetts i
kallelsen. Andra ärenden får inte förekomma.

18 § Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter varav en utses som sammankallande.
Medlem i föreningen får, senast två veckor före möte vid vilket val ska ske, till
valberedningen inlämna förslag på kandidater. Valberedningen har att ta ställning till
inkomna förslag och vid det möte då val ska ske ska valberedningens
sammankallande redogöra vilken eller vilka kandidater valberedningen föreslår.
Ytterligare kandidatnominering får därefter ske av vid mötet deltagande,
röstberättigade medlemmar. Samtliga föreslagna kandidater ska ha accepterat
nomineringen.

19 § Styrelsen
Styrelsen är, då årsmöte eller extrainsatt årsmöte inte är samlat, föreningens
beslutande organ. Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 12 ledamöter som utses
av årsmöte eller extrainsatt årsmöte. Till ledamot kan endast röstberättigad medlem
väljas. Mandattiden för samtliga ska vara ett år. Tidigare avgång ska meddelas
skriftligen till styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, samt inom eller
utom sig de övriga funktionärer styrelsen finner erforderliga. Styrelsen kan därvid
som adjungerad medlem kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har
yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Styrelsen är beslutsför om minst halva
antalet ordinarie ledamöter infunnit sig. För beslut, förutom sådant som stadgas i 10
§, fordras enkel majoritet bland de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst.
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden på sätt som styrelsen finner
lämpligt och närhelst behov föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig att kalla till
sammanträde om minst 5 ledamöter begär detta. Kallelse ska utfärdas minst en
vecka före sammanträdet. Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll som justeras
av den vid sammanträdet fungerande ordföranden jämte ytterligare en ledamot som
utser av de närvarande ledamöterna.

20 § Fyllnadsval
Avgår styrelseledamot enligt 19 § innan mandattidens slut och detta innebär att
styrelsen inte längre består av minst 6 ledamöter ska fyllnadsval utlysas inom en
månad. Avgår ledamot efter sista november behöver dock fyllnadsval inte hållas.
Fyllnadsval hålls på extrainsatt årsmöte och bereds av valberedningen. Endast den
eller de personer som avgått ska ersättas.
Avgår ordförande träder vice ordförande in tills dess att årsmöte äger rum. Avgår
både ordförande och vice ordförande ska fyllnadsval hållas även om styrelsen efter
avgångar fortfarande består av minst 6 ledamöter.

21 § Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger att:
1. Verka för föreningens syften samt att handha den löpande verksamheten.
2. Verkställa beslut fattade av årsmöte och extrainsatt årsmöte.
3. Handha och ansvara för föreningen medel.
4. Tillse att räkenskaper föres och upprätta förvaltnings- och
verksamhetsberättelser, vilka i god tid ska tillställas revisorerna.
5. Bestämma tid och plats för årsmöte och extrainsatt årsmöte.
6. Förbereda de ärenden som ska behandlas vid dessa möten.
7. Där inte särskilda ombud är utsedda, företräda föreningen gentemot
myndigheter och organisationer.
8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.

22 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller på sätt som styrelsen bestämmer.

23 § Ekonomiskt ansvar
För föreningens förbindelser häftar endast föreningens tillgångar. Medlem eller
annan som för föreningens räkning träffat avtal om tjänst eller inköp kan inte göras
personligt ansvarig för detta.

24 § Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljs vid
årsmöte två revisorer. Revisorerna ska i god tid före årsmöte erhålla vederbörliga
handlingar och ska senast en vecka före årsmötet avge en skriftlig
revisionsberättelse.

25 § Tvister
Inom föreningen uppkomna tvister mellan enskild medlem, ledamot av styrelsen,
styrelsen, årsmöte eller extrainsatt årsmöte får inte dras inför allmän domstol utan
ska avgöras genom skiljedom, utsedda enligt gällande lag om skiljeförfarande.
Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman utsedd av styrelsen för SAR.
Skiljeförhandlingen ska äga rum i Lund.

26 § Inspektor
För att övervaka att LARS verksamhet drivs i en akademisk och hippologisk anda ska
föreningen ha en inspektor. Denne utses av årsmötet och för dennes verksamhet och

befogenheter ska gälla särskilda bestämmelser vilka fastställs av styrelsen.

27 § Medalj
Som utmärkelser ska föreningen ha fyra medaljer. Dessa är samtliga utformade i
enlighet med föreningens officiella logotyp men skiljer sig med avseende på
medaljbandens färg.


Medaljen med rött medaljband ska regelmässigt tillfalla styrelseledamot efter
första fullgjorda året i styrelsen.



Medaljen med blått medaljband tillfaller de av föreningens medlemmar som
medverkat vid tre av ryttarsällskapets baler.



Medaljen med vitt medaljband som smyckats med ett snett blått band tillfaller
ordföranden i styrelsen. Medaljen delas ut på årsmötet efter det första
genomförda året som ordförande. Endast en medalj per person delas ut, även
om personen i fråga sitter mer än ett år som ordförande.



Medaljen med grönt medaljband tilldelas vinnaren av föreningens årliga
dressyr- respektive hopptävling. Denna medalj ska regelmässigt även tillfalla
föreningens inspektor samt i övrigt den eller de som på ett utomordentligt sätt
under flera år verkat för föreningens intressen. Ett sådant beslut kan fattas av
inspektor samt av styrelsen.

Utrymme finns för eventuellt omnämnande av jubileumsmedaljen (med vitt
medaljband) eller övriga färgkombinationer.
Marinblått ordensband som bärs till högtidsdräkt tilldelas nuvarande och gamla
styrelseledamöter om så önskas.

28 § Övrigt
Om något i föreningens verksamhet inte skulle täckas av dessa stadgar gäller i
tillämpliga delar SAR:s stadgar.

