
Artikel 1: Medlemskap

1. Medlemskapet registreras automatiskt när en Barock Pinto registrerad häst överförs på en 
person som ej tidigare ägt en Barock Pinto häst eller inte varit medlem tidigare av annan orsak.

2. Genom medlemskapet åtar sig medlemmen att följa stadgarna, lagarna och fortsatta beslut 
och bestämmelser som uppnås på ett legitimt sätt. 

3. Alla medlemmar ska skicka in fullständigt namn och adress inklusive email-adress samt 
eventuella ändringar. 

4. Varje ändring avseende en medlem kommer att registreras i medlemmarnas index av eller på 
BP:s vägnar.

5. Medlemmarna är skyldiga att betala inom en månad efter att fakturan har tagits emot. Att 
inte betala eller att inte betala i tid kommer att ses som uppsägning av medlemskapet, med det 
förbehållet att leverans av publikationer av föreningen kommer att avslutas efter två på 
varandra följande obesvarade påminnelser. Medlemskapet kommer att avslutas i slutet av det 
aktuella året.

6. Medlemskapet löper varje år från 1 januari till december. Personer som registrerar sig i 
föreningen efter den 1 augusti betalar hälften av den årliga avgiften under de återstående 
månaderna. Vid registrering av ett föl för en ny medlem, måste avgiften betalas i sin helhet.

7. Medlemskapet förnyas automatiskt nästkommande år om inte en skriftlig uppsägning har 
inkommit till styrelsen en månad i förväg.

8. Det blir ingen åtskillnad mellan (aspirant-) medlemmar och (aspirant-) anslutna. Klagomål kan 
lämnas in skriftligt till styrelsen.

Artikel 1 b: Föreningens syfte

1. Intresseförening med syfte att främja rasarbetet för Barockpintorasen i Sverige.

2. Den svenska Barock Pinto föreningen är en underförening till Barock Pinto stamboek i Holland.

Artikel 2: Offentliggörande, publicitet och skriftlig kommunikation

1. Alla meddelanden som genom stadgarna eller bestämmelserna kräver offentliggörande, 
liksom verkställande beslut, kommer att, när det anses nödvändigt av styrelsen, kungöras genom
föreningsbrevet, skriftligt meddelande om föreningswebbplatsen.

2. Styrelsen har befogenhet att avstå från det tidigare nämnda sättet att dela information i 
nödfall, vilket inkluderar ett skriftligt meddelande eller e-post.



3. Medlemmarna förväntas vara bekanta med meddelanden i nyhetsbrevet eller på 
föreningswebbplatsen, från och med publikationens datum.

4. Varje medlem är skyldig att vara bekant med stadgarna, bestämmelserna/lagarna och de 
verkställande besluten samt officiella meddelanden som har publicerats i föreningsnyhetsbrevet 
och/eller hemsidan.

5. Föreningens stadgar och lagar finns på förenings webbplats. En tryckt version finns tillgänglig 
på studbook office till en kostnad.

6. Skriftlig kommunikation är lika med någon form av konventionell elektronisk kommunikation.

Artikel 3: Stämman

1. Styrelsemöte kan hållas via videokonferens, då styrelsen är utspridd i olika kommuner. 
Årsmöte hålls en gång per år på fysisk plats.

2. Föreningsmötet kommer att meddelas på föreningswebbplatsen och föreningsmedlemmarna 
kan delta. Dagordningen och tillhörande mötesdokument kommer att erbjudas vid början av 
mötet. Ordföranden leder ledamöterna. Sekreteraren ansvarar för undertecknandet av 
deltagarlistan.

3. Efter att mötet öppnats kommer det att finnas tid tillgänglig för medlemmarna att lägga fram 
ett ämne att prata om. Medlemmar som vill använda denna rättighet meddelar ordföranden 
detta minst två dagar före mötet. Ordföranden meddelar hur lång talartid medlemmen/-arna har
till sitt förfogande.

4. Om medlemmarna vill få en tryckt kopia av protokollet kommer de själva att stå för 
kostnaderna.

5. Vid omröstning om ärenden sker detta genom handröstning, inte skriftligt, om inte 
ordföranden bestämmer annorlunda. Beslut kommer att fattas med majoritetens röster för de 
nuvarande medlemmarna som får rösta. Vid lika många ja- som nej-röster kommer ärendet 
ogillas.

6. Vid oanständigt språk eller annat olämpligt beteende har ordföranden rätt att, efter en 
varning, utesluta en medlem från att tala på specifika delar av dagordningen eller för hela det 
allmänna mötet. Vid upprepad missuppfattning har ordföranden rätt att helt och hållet utesluta 
personen från föreningsstämman.

Artikel 4: Styrelsen

1. Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningen och representationen av 
intresseorganisationens intressen. Styrelsen utför den här uppgiften med beaktande av 
föreningens stadgar, bestämmelser och beslut som fattas vid allmänna medlemsmöten.



2. Styrelsen ansvarar för följande huvuduppgifter:

a. främja målet för föreningen;

b. upprätthålla föreningens stadgar och lagar;

c. representerar medlemmarnas intresse, kopplat till föreningsmål både inom och utanför 
föreningen.

3. För genomförandet av huvuduppgiften är styrelsen ansvarig för följande policyområden:

a. främja avelsverksamheten;

b. främja sport och rekreation;

c. föreningens funktion;

d. kommunikation inom föreningen;

e. information och PR;

f. policy för volontärer.

Styrelsen kommer att dela upp dessa policyområden mellan styrelseledamöterna.

4. Om en styrelseledamot inte fungerar som förväntat inom styrelsen har övriga 
styrelseledamöter rätt att stänga av denna medlem till följande styrelsemöte, om en given 
anmärkning lämnas obesvarad.

5. Om en styrelseledamot, oavsett om det sker muntligt eller skriftligt, utför handlingar som inte 
överensstämmer med föreningens mål, eller som skadar föreningen, äger övriga 
styrelseledamöter rätten att stänga av denna person till följande styrelsemöte.

6. Styrelsen kan besluta att en del av sekreterarens förfaranden kan överföras till en annan 
ledamot eller, under tillsyn och ansvar av föreningen, en person utanför föreningen. Detta enligt 
en arbetsfördelning som alla styrelseledamöter är överens om.

7. Styrelsen kommer att träffas minst fyra gånger per år.

8. Styrelsemötena hålls på det ställe som ordföranden bestämmer, så många gånger som 
ordföranden anser att detta behövs eller när minst fyra ledamöter begär detta från ordföranden.
Dessa önskemål måste följas upp inom två veckor. Inbjudan måste skickas, skriftligen, från 
sekreteraren minst sju dagar före mötet. Detta skriftliga meddelande kommer också att 
innehålla dagordningen. Varje styrelseledamot har en röst vid dessa möten. Alla beslut kommer 
att grundas på en majoritet av rösterna. Fullmakt är tillåten, förutsatt att en styrelseledamot 
endast kan rösta på en annan styrelsemedlems vägnar. Protokollet från styrelsemötet skickas till 
samtliga styrelseledamöter. På nästa möte signerar ordföranden och sekreteraren dessa för 



godkännande, varefter de gäller som bevis för mötet.

9. I nödfall kan styrelsen också fatta beslut efter en telefonkonsultation eller efter skriftligt 
samråd.  Av dessa samråd måste det finnas en rapport från sekreteraren som kommer att 
presenteras och undertecknas på följande styrelsemöte. Efter detta gäller det även som bevis.

10. Vid diskussion av ämnen utanför dagordningen vid ett styrelsemöte kan inga beslut fattas om
mindre än 2/3 av styrelsen är närvarande.

11. När det gäller en styrelseledamot, även personer som arbetar för och med styrelsen i 
föreningen, som kommer i kontakt med en tredje part kan han eller hon aldrig någonsin få 
personlig vinning av detta då kommersiell verksamhet är strängt förbjuden. Om en majoritet av 
styrelsen anser att en styrelseledamot eller medlem avsiktligt har agerat, eller agerar, i 
opposition med stadgarna för föreningen, eller skadar föreningen på något annat sätt har 
styrelsen befogenhet att avskeda den här personen.  Detta gäller även när en medlem inte följer 
stadgarna eller bestämmelserna.

12. Styrelsen kan, för administration och hantering av uppgifter, med eller utan avgift, biträdas 
av en funktionär som inte måste vara medlem i föreningen.

13. Ordförandens uppgift är följande:

a. ordföranden främjar representation av intressen och händelseförloppet inom föreningen;

b. kallar till styrelsemöte;

c. kallar till det allmänna medlemsmötet (tillsammans med sekreteraren). Ordföranden leder 
både medlemsmöten såväl som styrelsemöten;

d. ordföranden upprätthåller föreningens stadgar och bestämmelser i och utanför möten;

e. ordföranden bestämmer dagordningen för ett möte, så länge som mötet inte gör det själv;

f. ordföranden upprätthåller ordningen inom mötena;

g. ordföranden undertecknar protokollet från samtliga möten med sekreteraren;

h. Ordföranden representerar föreningen och styrelsen, i överensstämmelse med styrelsen, för 
omvärlden.

14. Sekreterarens uppgift är följande:

a. Sekreteraren hanterar föreningens korrespondens, skriver utgående mail och lämnar viktiga 
utgående brev till ordföranden för en andra underskrift;

b. sekreteraren skriver protokoll från bolagsstämmorna och styrelsens möten;

c. sekreteraren skickar protokollets innehåll till samtliga styrelseledamöter och lägger 



bearbetningen av dem på dagordningen för nästa styrelsemöte;

d. Sekreteraren skriver protokollet efter eventuella ändringar som diskuterats med ordföranden 
och styrelsen. Han/hon skriver också ändringarna i protokollet från det berörda mötet;

e. sekreteraren ansvarar för att upprätta dagordningar med tillhörande handlingar för 
föreningsstämmorna och styrelsemötena och även sända dessa till mottagarna i tid.

f. Sekreteraren rapporterar alla mottagna brev. Brev adresserade till styrelsen, eller avsedda för 
styrelsen, men mottagna av övriga styrelseledamöter kommer att vidarebefordras till 
sekreteraren;

g. Sekreteraren ansvarar för att hålla tydliga register, som inkluderar all inkommande och 
utgående korrespondens, alla mötesdokument och protokoll samt andra dokument av betydelse 
för föreningen;

h. Sekreteraren upprätthåller ett exakt register över namn, adresser och medlemskap på alla 
medlemmar;

i. Sekreteraren ansvarar för att registrera alla röstmedlemmar och andra åtgärder för att se till 
att vid röstning kan varje närvarande person utfärda en giltig röst;

j. Sekreteraren sammanställer årsrapporten i tid, vilken kan publiceras efter styrelsens beslut;

k. styrelsen kan besluta att den del av sekreterarens göromål kan överföras till en annan medlem
av styrelsen eller, under övervakning och ansvar av föreningen, en person utanför föreningen. 
Detta enligt en arbetsfördelning som alla styrelseledamöter håller med om.

15. Kassören har följande uppgift: kassören ser till alla pengar som kommer in och går ut ur 
föreningen. Han/hon ser efter en tidig insamling av den årliga avgiften. Kassören måste ta emot 
tillstånd från styrelsen för kostnader som överstiger € 1000, - vilket beslutades av styrelsen. Han/
hon håller också koll på alla betalningar av föreningen, bestämmer och rapporterar en rimlig 
term för betalning av bidraget och andra tjänster som utförts. Han/hon tar ut administrativa 
kostnader om en medlem inte betalar i rätt tid. Om det behövs kommer han /hon också att 
hävda de externa, rättsliga och domstolskostnader som skulle kunna följa. Han /hon gör och 
anpassar den årliga budgeten för nuvarande och följande år. Denna budget kommer att 
utarbetas enligt styrelsens allmänna policy.

16. Kassören kan biträdas av en revisor.

Artikel 5: Kommitté och arbetsgrupper

1. Kommittéer med olika inriktningar kommer att tillsättas vid behov.



Artikel 6: Ekonomi

1. Styrelsen har befogenhet att, utan godkännande från medlemmarna, utföra alla finansiella 
handlingar i enlighet med genomförandet av den godkända budgeten.

2. Styrelsens ledamöter samt kommitténs ledamöter har befogenhet att fakturera kostnader när 
de görs i samband med arbetet för föreningen. Styrelsen kommer att ange regler och maxima för
detta.

3. Kostnader som inte anges i budgeten och överskrider budgeten med 10%, kräver 
godkännande av medlemmarna.

Artikel 7: Finansiell kontrollkommitté

1. En finansiell kontrollkommitté, bestående av minst två ledamöter, kontrollerar årligen 
kassörens budgetrapport och rapporterar resultaten till medlemmarna.

2. Medlemmarna i finanskontrollutskottet utses en gång per år av ledamöterna.

3. Styrelseledamöter får inte ingå i finanskontrollutskottet.

4. Posten som medlem i finanskontrollutskottet uppgår till högst 4 år.

Artikel 8: Föreningens nyhetsbrev och hemsida

2. Tillagd i föreningsbulletinen är styrelsens informationsbulletin. Via denna informationsbulletin 
informeras medlemmarna i föreningen om administrativa ämnen och ärenden av allmänt 
intresse som rör medlemmarna.

3. Föreningen upprätthåller en webbplats som syftar till nuvarande kommunikation inom 
föreningen och förbättringen av kunskap om Barock Pinto hästen och föreningen.

4. Genom hemsidan ger styrelsen medlemmarna den senaste informationen om händelser och 
möten i föreningen.

Artikel 9: Deltagande i BP-evenemang

1. Deltagande i officiella BP- evenemang är endast reserverad för medlemmar. 

2. Hästarna kan endast bli registrerade i BPS Holland. Registreringen går via den svenska 



föreningen. 

3. När hästen är registrerad i den holländska föreningen, är boende i Sverige skyldig att bli medlem 
i den svenska BP föreningen. 

4. Medlemskapet i den svenska föreningen innebär automatiskt medlemskap i BPS Holland. 

Artikel 10: Ansvar

1. För utförandet av uppgifter och aktiviteter är BP inte ansvarig gentemot hennes medlemmar 
för handlingar av försummelse av sektioner, kommittéer, tjänstemän och anställda (i studbook 
office), så länge det inte handlar om grov oaktsamhet eller avsikter.

2. Rätten till kompensation från BP angående bedömning från en avelsdomare eller annan 
domare kan inte härledas av medlemmar eller av tredje part.

3. Styrelsen, den person som organiserar eller på något sätt hjälper till med godkännande, 
visning eller tävling, under BP: s namn, såväl som deras funktionärer och anställda är mot ägaren,
förvaltaren av hästen, personen som leder, kör eller rider hästen, ej ansvariga för skador, vilket 
är det direkta eller indirekta resultatet av deltagandet i en utställning eller tävling.

Artikel 11: Överklaganden

1. I varje situation där ett överklagande är tillåtet måste den skriftligen lämnas in till styrelsen vid
föreningens kontor. Det måste komma in inom en månad efter det att det registrerade brevet 
skickats med meddelandet om det fattade beslutet.

2. Styrelsen bestämmer själva förfarandet. De bestämmer om en skriftlig hantering kommer före 
den muntliga hanteringen. Bara när alla involverade är överens, kan det räcka med en skriftlig 
hantering och därför avstå från den muntliga hanteringen. Styrelsen strävar efter att ge en slutlig
dom i varje situation, inom två månader efter det att överklagandet ingivits. Styrelsens beslut är 
bindande, såvida det inte handlar om registreringstvister. En överklagande av styrelsens beslut 
om överklagande är inte möjlig. Om så önskas kan medlemmen emellertid vända sig till civil 
domstol.

3. Om bestämmelserna enligt detta dokument är otillräckliga, är det bestämmelserna som anges 
i BPS stamboksförening som ska gälla. 

Artikel 12: Slutbestämmelse

1. Dessa stadgar har godkänts och bestämts av det årliga styrelsesammanträdet i föreningen 
daterad 2019.




