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1. VERKSAMHET
Svenska Blå Stjärnans SBS lokalavdelningar bedriver verksamhet på lokal nivå med målen
att engagera djurintresserade i föreningsverksamhet,
att sprida kunskap om god djurhållning och
att delta i SBS uppgift vid kriser i samhället.
I områden, där ungdomsavdelning saknas bedrivs ungdomsverksamhet i lokalavdelning. Målet är att
på sikt bilda en separat ungdomsavdelning. I lokalavdelning där ungdomsverksamhet ingår skall
ungdomarna ha ett reellt inflytande över verksamheten.
Målet med ungdomsverksamheten är
Att lära barn och ungdomar hur man hanterar och sköter djur på bästa sätt samt
Att engagera dem i demokratiskt föreningsarbete.
……………………………………………………………………….. avdelning av SBS
tillhör ………………………………………………..................... förbund.
Föreningen har sitt säte i ………………………………… kommun/er
Verksamheten skall bedrivas i enlighet med SBS centrala stadgar, policyer, bestämmelser,
styrdokument och lokala stadgar samt beslut fattade av årsmötet.
2. ORGANISATION
…………………………………………………………… är lokal organisation inom SBS. Årsmötet och extra årsmöte
är avdelningens högsta beslutande organ. Styrelsen är avdelningens verkställande organ.
2.1 RÄKENSKAPSÅR
Lokalavdelningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1–31/12.
2.2 FIRMATECKNARE
Lokalavdelningens firma tecknas av två personer, var och en för sig, som styrelsen bemyndigar. Av
dessa skall minst en vara styrelseledamot.
2.3 EKONOMISK ANSVARSFRIHET
För sina förpliktelser ansvarar SBS endast med sina tillgångar.
3. MEDLEMSKAP
Medlem i lokalavdelning är den som erlagt medlemsavgift och är ansluten till lokalavdelningen.
Medlemsavgiften erläggs enligt beslut av Riksstämman. För att delta i SBS avtalsutbildning samt

teckna överenskommelse krävs att man är medlem i SBS och under det år utbildningen påbörjas
fyller lägst 16 år.
4. ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte hålls varje år före februari månads utgång på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Styrelsen sänder ut skriftlig kallelse till samtliga medlemmar senast två (2) veckor före
årsmötet. Kallelse kan även ske genom annons i dagspressen. Kallelse kan även ske via e-post. Till de medlemmar
som inte har e-post ska skriftlig kallelse skickas per post.
Årsmöteshandlingarna bör sändas till medlemmarna senast en (1) vecka innan årsmötet. Om så inte
sker skall de finnas tillgängliga för alla på årsmötet och medlem, som så begär, skall få handlingarna
hemsända en (1) vecka innan årsmötet.
Har årsmötet ej genomförts inom stadgeenlig tid äger förbundet rätt att förvalta lokalavdelningens
medel till dess verksamheten återupptagits och ny styrelse utsetts.
4.1 EXTRA ÅRSMÖTE OCH ÖVRIGA MÖTEN
Extra årsmöte skall hållas då styrelse så finner lämpligt eller då revisorerna eller minst 1/3 av
medlemmarna så begär. Begäran ställd till styrelsen skall vara skriftlig och med angivande av ärende
att behandlas.
Extra årsmöte skall hållas senast en (1) månad efter det att sådan skriftlig begäran kommit styrelsen
tillhanda. Till extra årsmöte skall kallelsen vara utsänd senast två (2) veckor i förväg. På extra årsmöte
kan endast ärenden angivna i kallelse behandlas.
4.2 RÖSTRÄTT
Alla medlemmar i avdelningen äger rösträtt på årsmötet. Styrelsen får inte delta i beslut i frågor
gällande styrelsens ansvarsfrihet, val av styrelse, revisorer, valberedning eller ärenden rörande
styrelsens förvaltning. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.
4.3 NÄRVARO‐ OCH YTTRANDERÄTT
Närvaro‐ och yttranderätt tillkommer samtliga medlemmar, revisorer, representant för
riksorganisation, representant för samverkande myndighet och organisation samt personal anställd
av SBS. Andra än ovanstående kan inbjudas av lokalavdelningens styrelse och kan erhålla
yttranderätt om årsmötet så beslutar.

4.4 BESLUTSMÄSSIGHET, OMRÖSTNING OCH BESLUT
Årsmötet och övriga möten är beslutsmässiga med det antal medlemmar som infunnit sig efter
kallelse i stadgeenlig ordning. All omröstning sker öppet såvida ej annat begärs. Undantaget är
personval där röstförfarandet är slutet. För beslut krävs att minst hälften av de representerade
rösterna är överens. För ändring av dessa stadgar se punkt 9. Vid lika röstetal äger tjänstgörande
mötesordförande utslagsröst under förutsättning att denne är röstberättigad, i annat fall avgör
lotten. Vid lika röstetal i personval skall lottning ske. Fullmaktsröstning är ej tillåten.
4.5 MOTIONER
Motionsrätt tillkommer medlemmar i avdelningen. Motionerna skall ha inkommit till styrelsen senast
två (2) veckor innan årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över samtliga motioner och bilägga yttrandena
till årsmöteshandlingarna. Motion som avslagits av lokalavdelningens årsmöte kan, med
avslagsmotivering föras vidare till förbundets årsmöte.
Motioner som innebär ändringsförslag till styrelsens propositioner behandlas i anslutning till
propositionen.
4.6 VALBAR
Valbar till förtroendeuppdrag inom avdelningen är den som erlagt av Riksstämman fastställd
medlemsavgift och i övrigt uppfyller de krav som lokalt ställs på röstberättigad medlem. Undantagna
är revisorerna och stämmoordförande, vilka kan väljas utanför medlemsgruppen.
4.7 PROTOKOLL
Vid styrelsesammanträde, årsmöte och extra årsmöte skall protokoll föras. Detta skall justeras av
mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare vid styrelsesammanträde och två
utöver ordförande vid årsmöte. Medlem och ledamot äger rätt att få avvikande mening antecknad till
protokollet.
4.8 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
1. Val av ordförande för mötet
2. Mötets öppnande
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötesprotokollet
5. Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6.Fastställande av röstlängd

7. Styrelsens årsberättelse, inklusive resultat‐ och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året
9. Fastställande av balans‐ och resultaträkning samt beslut om årets resultat
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Fastställande av förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
12. Behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
13. Behandling av propositioner
14. Behandling av motioner
15. Fastställande av antalet styrelseledamöter utöver ordförande
16. Val av ordförande för en tid av två (2) år
17. Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två (2) år
18. Eventuellt fyllnadsval
19. Val av två (2) revisorer för en tid av ett (1) år
20.Val av tre (3) ledamöter att utgöra valberedning för en tid av ett (1) år, av vilka en utses som
sammankallande
21. Mötets avslutande
5 STYRELSEN
Styrelsen leder och samordnar lokalavdelningens verksamhet och förvaltar dess medel.
Organisationen utser/anställer genom styrelsens försorg eventuella befattningshavare om kansli
finns.
5.1. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och minst fyra (4) övriga ledamöter varav minst en (1) bör vara under
25 år. Finns ungdomsavdelning skall en plats reserveras för en ungdomsrepresentant.
Representanten bör vara under 25 år.
Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som
erfordras. Sekreterare och kassör kan väljas utom styrelsen. Kassören skall vara myndig.
Styrelseledamot tillträder omedelbart efter det årsmötet där de blivit valda.
Styrelsen får adjungera annan person. Adjungerade har yttrande‐ och förslagsrätt men inte rösträtt.
Adjungerad äger rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

5.2 MANDATTID
Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter väljs med en mandattid på två (2) år. Suppleanter,
valberedning och revisorer väljs för en mandattid av ett (1) år. Av styrelsens ordinarie ledamöter
väljs hälften vid varje årsmöte. Första gången väljs halva antalet ledamöter på två (2) år och övriga på
ett (1) år.
5.3 ARBETSUPPGIFTER
I specifika frågor utser styrelsen inom eller utom sig de arbetsgrupper den anser nödvändig för
verksamheten.
5.4 STYRELSENS SAMMANTRÄDE
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller då minst tre (3) ledamöter så begär.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av
styrelseledamöterna är närvarande. Ordföranden har vid lika röstetal utslagsröst. Vid minsta
beslutsmässighet skall samtliga vara ense om besluten.
6. VALBEREDNING
Årsmötet väljer valberedning för tiden till och med nästa årsmöte. Valberedning skall best av tre (3)
ledamöter varav en sammankallande, vilka skall ha stor personkännedom och vara väl förtrogna med
SBS verksamhet.
Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så begär. Senast
den 1 januari skall nomineringar till de olika poster som skall väljas på årsmötet vara valberedningen
tillhanda. Valberedningen skall senast 1 februari till styrelsen överlämna sitt förslag för att av
styrelsen bifogas till övriga årsmöteshandlingar.
Föreslagna kandidater skall vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen. Den som ingår i
valberedningen får inte obehörigen yppa vad man i denna egenskap fått kännedom om. Vid
valberedningens sammanträden skall protokoll föras. Dessa protokoll skall efter årsmötet
överlämnas till styrelsen för arkivering.
Valberedning skall fortlöpande ta del av styrelseprotokoll och övriga handlingar.
7. REVISORER OCH REVISION
Vid ordinarie årsmöte väljs två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för tiden fram till nästa
ordinarie årsmöte. Medlem som väljs till revisor och revisorssuppleant får inte samtidigt inneha
annan förtroendepost inom verksamheten. Revisor kan också väljas utanför medlemsgruppen.
Avdelningens räkenskaper och annat underlag för revision skall vara revisorerna tillhanda senast fyra
(4) veckor före årsmötet. Revisionen skall vara avslutad inom två (2) veckor. Revisorerna skall
fortlöpande under året ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes‐ och styrelseprotokoll och övriga
handlingar.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för senaste verksamhets‐ och
räkenskapsår samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två (2) veckor före stämman.
8. DJURPENSIONAT, DJURKLINIKER MED MERA
Centralstyrelsen skall i förväg godkänna beslut om att i SBS namn starta, driva eller avveckla
djurkliniker eller liknande anläggningar samt affärsdrivande verksamhet.
9. STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid årsmöte med minst två tredjedels (2/3) majoritet.
10. STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte
förutsetts i stadgarna, avgörs frågan av Centralstyrelsen.
11. UPPLÖSNING
Beslut om verksamhetens upplösning fattas av vid två (2) på varandra följande årsmöten, varav ett
(1) skall vara ordinarie, med minst två (2) månaders mellanrum. För beslut krävs minst två tredjedels
(2/3) majoritet vid varje årsmöte. Vid extra årsmöte skall förbundet ansvara för genomförandet.
Behållna medel skall förvaltas av förbundets styrelse och användas till att återupprätta verksamheten
inom den lokala verksamhetens geografiska område.

