STADGAR 2019
för CHINCHILLA ASSOCIATION SWEDEN
§ 1 NAMN OCH DEFINITION
Föreningens namn är Chinchilla Association Sweden (CAS). Föreningen
bildades den 17 december 2017. CAS är en förening för alla som har chinchilla som sitt intresse (vare sig det gäller till sällskap, avel eller utställning)
och/eller som önskar stödja föreningens syfte och ändamål.
§2 SÄTE, RÄKENSKAPSÅR OCH FIRMATECKNARE
Styrelsen har sitt säte där ordföranden bor eller på annan plats som årsmötet beslutar.
Räkenskapsår för CAS omfattar kalenderår.
Firmatecknare två personer, ordförande och kassör, som var och en kan
teckna föreningen.
§3 ÄNDAMÅL OCH SYFTE
CAS:s ändamål och syfte är:
att seriöst informera om, marknadsföra och främja intresset för chinchillor via olika medier,
att få upp kvalitén på alla chinchillor till sällskap, avel och utställning,
att förmedla varandras djur till intresserade köpare,
att ordna egna aktiviteter; utställningar, medlemsträffar, informationsdagar etc.
att den enskilde medlemmen får insikt och information om vad som händer i föreningen,
att ansvara för registrering och stamtavleskrivning.
§4 ORGAN
Föreningens organ är:
– Årsmöte
– Styrelse
– Revisorer
– Valberedning
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen är det organ som verkställer årsmötets beslut. Styrelsen har till hjälp och stöd utsedda råd och
kommittéer. Dessa kommittér och råd jobbar självständigt och redovisar sitt arbete till styrelsen, enligt
överenskommen plan.
Revisorerna är det organ som kontrollerar att styrelsen fullgör sitt arbete och följer årsmötets beslut.
Valberedningen är årsmötets förberedande organ.
§5 ÅRSMÖTE, MEDLEMSMÖTE OCH RÖSTNINGSFÖRFARANDE
CAS håller årsmöte under början av varje verksamhetsår, dock senast i april. Medlemsmöten kan hållas
flera gånger per verksamhetsår, dock minst ett per verksamhetsår. Kallelse jämte dagordning för årsmöte
resp medlemsmöte översändes till medlem minst tre veckor innan mötet. Kallelse utgår via epost.
Extra års-/medlemsmöte kan avhållas när styrelsen anser erforderligt eller när minst fem medlemmar till
styrelsen skriftligen så begär.
Röstningsförfarande
Ärende som ej upptagits på dagordning kan ej tas upp för beslut.
Frågor av ekonomisk natur får ej avgöras om dessa ej finns med på dagordningen.
Ledamot eller suppleant i styrelsen skall ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller i val av revisorer och
ersättare för denne.
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Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som närvarar vid mötet. Röstberättigad är den som betalt medlemsavgift till CAS och har fyllt 16 år. Familjemedlem (make/sambo etc)
som uppfyller ovan ställda krav är också röstberättigad.
Omröstning sker öppet, utom vid val om någon begär sluten omröstning. Begär någon sluten omröstning
så skall detta äga rum. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, med undantag för val av styrelse, då sker
avgörandet genom lottning.
Röstning via fullmakt och poströstning
En medlems rätt att rösta vid årsmöte sker vanligen genom att medlemmen personligen är närvarande.
Skulle medlemmen ej kunna närvara är medlemmens ställföreträdare som röstar via skriftlig fullmakt
som skall medtagas på årsmötet. Fullmakten kan gälla hela årsmötet eller en viss fråga. Vad fullmakten
gäller samt hur länge den är giltig skall anges på den skriftliga fullmakten. En medlem kan vid årsmötet
endast företräda en medlem utöver sig själv. Fullmakt tillhandahålles via valberedningen och skickas in
till den postadress/e-post som står i kallelsen senast det datum som anges i kallelsen. Fullmakten skickas
ut via e-post.
Medlem kan även poströsta. Poströstsedel tillhandahålles via valberedningen och skickas in till den
postadress/e-post som står i kallelsen senast det datum som anges i kallelsen.
§6 ÄRENDEN ATT TAS UPP PÅ ÅRSMÖTE
Vid CAS:s årsmöte skall följande ärenden förekomma på dagordningen:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för gångna året samt verksamhetsplan för nuvarande verksamhetsår.
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av årets räkenskaper samt beslut om disposition av ev. vinst
10. Styrelsens ansvarsfrihet
11. Val av styrelse
a) Ordförande, mandattid 2 år
b) Vice ordförande, mandattid 1 år
c) Kassör, mandattid 2 år
d) Vice kassör, mandattid 1 år
e) Sekreterare, mandattid 2 år
f) Vice sekreterare, mandattid 1 år
g) Val av övrig ledamot, mandattid 1 år
12. Val av två revisorer och en ersättare, mandattid 1 år
13. Val av två ledamöter och en ersättare till valberedning, mandattid 1 år
14. Ekonomiska frågor
a) Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår; ungdom och vuxen, familjemedlem/stödmedlem
b) Domararvode
c) Resersättningar
d) Övriga ersättningar
15. Motioner och Styrelsen yttrande
16. Mötets avslutande
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§7. MOTIONER (Ärenden till årsmötet från medlem)
Motionerna skall vara styrelsen tillhanda enligt kallelsen till årsmötet. Styrelsen behandlar motionen/
motionerna på ett styrelsemöte innan årsmötet. De lämnar sitt yttrande på årsmötet.
§8 STYRELSEN
CAS:s styrelse består av sju (7) personer. Styrelseledamöter väljs av årsmötet för en mandattid av ett resp
två år. Ordförande och kassörs mandattider skall gå omlott. Styrelsen har rätt att, vid behov, adjungera
ytterligare ledamöter samt att utse och tillsätta kommittéer. Man bör vara myndig för att kunna vara med
och fatta samtliga beslut som tas inom styrelsen.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder vice som ordinarie för tiden till nästföljande årsmöte. Detta skall protokollföras vid styrelsemöte närmast efter avgång.
Avgår större delen av styrelsen skall de resterande styrelsemedlemmarna kalla till extra årsmöte där en
så kallad interimstyrelse tillsätts fram till ordinarie årsmöte. Kallelse till extra årsmöte skall ske snarast,
dock senast inom tre veckor efter större delen av styrelsens avgång skett. Valberedningen skall informeras omedelbart om avgångarna.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet ledamöter så begär.
Styrelsen skall ha minst fyra stycken protokollförda möten per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsför då
ordföranden eller vice ordföranden samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
CAS:s styrelse skall:
– handha CAS:s löpande angelägenheter
– tillvarata medlemmarnas intressen genom att tillse att för CAS:s bindande regler iakttas
– verkställa års-/medlemsmötens beslut
– leda och fördela arbetet enligt medlemmarnas önskemål
– ansvara och förvalta CAS:s medel
– förbereda års-/medlemsmöten
§9 REVISION
Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorer samt ersättare utses på ett år av årsmöte.
§10 VALBEREDNING
Valberedningen skall bestå av två ledamöter samt en ersättare. En av valberedningens ledamöter skall
vara sammankallande. Valberedningen utses med en mandattid på ett år av årsmötet. Valberedning har
till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör, sekreterare, vice
sekreterare och styrelseledamot samt revisorer och ersättare. Valberedningen skall även föreslå årsmötet ny valberedning genom om- eller nyval. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i god
tid så att den kan bifogas kallelsen till årsmöte.
§11 STADGEFRÅGOR
Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmöte och kräver att minst två tredjedelar av dem som röstar
bifaller ändringsförslaget. Ordföranden eller annan utsedd ledamot skall tillse att varje nybliven medlem
erhåller stadgar.
§12 MEDLEMSSKAP
Inträde: Alla kan söka medlemskap oavsett ålder. Däremot kan medlem nekas inträde om det misstänks
finnas skäl att den sökande kan på något sätt skada, förtala eller på annat sätt motarbeta CAS. Nekande
av inträde skall behandlas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte och meddelas den sökande
skriftligt och med motivering.
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Medlem:
– har rätt att deltaga i möten, utställningar och andra aktiviteter/träffar som anordnas för medlemmar.
– har rätt till fortlöpande information om CAS:s angelägenheter.
– skall följa CAS:s stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom CAS.
– äger rätt att per brev eller på andra av styrelsen utsänt frågeformulär delge sina synpunkter
beträffande styrelsens verksamhet.
Medlemskap betalas på årsbasis med betalningsmånad januari. Om förnyad medlemsavgift ej inbetalats
senast en månad efter första påminnelsen kan automatisk uteslutning ske och medlem stryks ur registret.
Utträde: Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur CAS.
§13 UTESLUTNING
– Medlem, som genom förtal, spridande av oriktig information, motarbetar CAS:s ändamål/syften, egen
ekonomisk vinning eller på annat sätt skadar CAS, kan uteslutas.
– Medlem som inte iakttar god djurhållning vad beträffar skötsel, försäljning och avel av chinchilla kan
komma att uteslutas.
– Medlem som kan komma att uteslutas meddelas skriftligt minst fyra veckor före nästkommande
styrelsemöte.
– Medlem skall beredas möjlighet att inkomma med yttrande senast dagen före mötet. Uteslutning
beslutas enhälligt av styrelsen.
Återinträde av utesluten medlem avgörs av medlems-/årsmöte.
§14 UTSTÄLLNINGAR, MÄSSOR, EXPON
Personer, vilka är medlemmar i CAS, äger ej rätt att i CAS:s namn sälja foder, djur, burar och andra
tillbehör för egen räkning, utan all behållning skall gå oavkortat till CAS:s kassa. För leverantör, som är
firmaregistrerad, gäller påslag om 10% på inköpspriset (inklusive moms) för administrativa kostnader.
Redovisning skall vara CAS tillhanda senast tio dagar efter avslutad utställning, mässa, expo.
§15 UPPLÖSNING
För upplösning av CAS krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, och att förslaget vid det
senare av mötena bifalls av minst två tredjedelar av givna röster. Vid det sista mötet skall även beslut
fattas om disposition av eventuella medel i CAS. Dessa får ej fördelas bland medlemmarna.
Det skall ha förflutit minst sex månader mellan ovan nämnda möten.
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