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Gällande stadgar Förslag till ny lydelse 
§ 1 Föreningens firma och medlemmar  
 
Föreningens firma är ”Svensk Galopp”. Svensk Galopp är 
en ideell förening.  
 
Föreningar som samverkar med Svensk Galopp för att 
anordna galopptävlingar och verkar för ett ökat intresse för 
galoppsporten kan efter beslut av fullmäktige beviljas 
medlemskap.  
 
 
 
Medlemmar är för närvarande de ideella föreningarna  
Stockholms Galoppsällskap  
Skånska Fältrittklubben  
Göteborgs Galoppsällskap 
 

§ 1 Föreningens firma och medlemmar 
 
Föreningens firma är ”Svensk Galopp Ideell Förening” 
(SGIF). 
 
Föreningar som samverkar med SGIF för att anordna 
galopptävlingar och verkar för ett ökat intresse för 
galoppsporten kan efter beslut av fullmäktige beviljas 
medlemskap. För beslut erfordras 2/3 majoritet vid två på 
varandra följande stämmor, varav ett ska vara ordinarie 
föreningsstämma. 
 
Medlemmar är för närvarande de ideella föreningarna: 
Stockholms Galoppsällskap  
Skånska Fältrittklubben  
Göteborgs Galoppsällskap 
 

§ 2 Ändamål  
 
Svensk Galopp har till ändamål att främja galoppsporten 
och fullblodsaveln. Svensk Galopp organiserar, leder, 
reglerar och övervakar landets galoppsport, samt är landets 
stambokförande organisation för det engelska fullblodet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den operativa verksamheten bedrivs av Svensk Galopp AB, 
som är ett av Svensk Galopp helägt bolag. 

§ 2 Ändamål 
 
SGIF har till ändamål att främja galoppsporten och 
fullblodsaveln i Sverige. SGIF organiserar, leder, reglerar 
och övervakar landets galoppsport, samt är landets 
stambokförande organisation för det engelska fullblodet. 
 
Galoppsporten ska bedrivas på minst tre platser i Sverige. 
Dessa platser är regionerna Mälardalen, Skåne och 
Västsverige. 
 
SGIF ska övervaka och driva hästvälfärden inom 
galoppsporten utifrån gällande svensk lagstiftning och 
reglementen. 
 
Den operativa verksamheten bedrivs av Svensk Galopp AB 
(SGAB), som är ett helägt bolag till SGIF.  
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§ 3 Säte  
 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.  
 
Föreningsstämma kan hållas i Stockholm, Göteborg eller 
Malmö. 
 

§ 3 Säte 
 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
 
Föreningsstämma ska hållas i Sverige. 
 

§ 4a Fullmäktige  
 
Medlemskapet i Svensk Galopp utövas av 
medlemsföreningarna genom att dessa utser 
fullmäktigeledamöter enligt följande: 
  
Stockholms Galoppsällskap 17st.  
Skånska Fältrittklubben 12 st.  
Göteborgs Galoppsällskap 6 st.  
 
Antal ledamöter i fullmäktige 35st.  
 
Fullmäktigeledamöterna väljer förtroendevalda och fattar 
beslut i frågor som enligt stadgarna skall beslutas av 
fullmäktige på Svensk Galopps stämmor, eller som 
stadgeenligt anhängiggjorts som ett beslutsärende på en 
sådan stämma.  
 
När flera förslag till beslut i viss fråga finns på en stämma, 
stödjer varje enskild fullmäktigeledamot det förslag som han 
eller hon personligen finner bäst gagnar Svensk Galopps 
övergripande mål och syften.  
 
Styrelseledamot eller anställd av Svensk Galopp kan inte 
inneha ett mandat i fullmäktige.  
Detsamma gäller funktionärer och andra uppdragstagare 
vars tjänstgöring överstiger 25 % av en heltidstjänst.  
 
Medlemsförening ska anmäla till SG vilka 
fullmäktigeledamöter och ersättare som föreningen utsett. 
Förteckning över aktuella fullmäktigeledamöter och 
ersättare publiceras på SGs hemsida. Före stämmans 
inledning lämnas uppgift om vilka ledamöter/ersättare som 
kommer att tjänstgöra. 

§ 4 Fullmäktige 
 
Medlemskapet i SGIF utövas av medlemsföreningarna 
genom att dessa utser fullmäktigeledamöter enligt 
följande: 
 
Stockholms Galoppsällskap: 17 st  
Skånska Fältrittklubben:  12 st 
Göteborgs Galoppsällskap:     6 st  
 
Antal ledamöter i fullmäktige: 35 st 
 
Fullmäktigeledamöterna väljer förtroendevalda och fattar 
beslut i frågor som enligt stadgarna ska beslutas av 
fullmäktige på SGIF:s stämmor, eller som stadgeenligt 
anmälts som ett beslutsärende på en sådan stämma.  
 
 
När flera förslag till beslut i viss fråga finns på en stämma, 
stödjer varje enskild fullmäktigeledamot det förslag som 
han eller hon personligen finner bäst gagnar SGIF 
övergripande mål och syften. 
 
Styrelseledamot eller anställd av SGIF eller SGAB oavsett 
omfattning kan inte vara fullmäktigeledamot. Desamma 
gäller funktionärer och andra uppdragstagare vars 
tjänstgöring överstiger 25 % av en heltidstjänst. 
 
Medlemsförening ska anmäla till SGIF vilka 
fullmäktigeledamöter och ersättare som föreningen utsett. 
Förteckning över aktuella fullmäktigeledamöter och 
ersättare publiceras på SGAB:s hemsida. Före stämmans 
inledning lämnas uppgift om vilka ledamöter/ersättare som 
kommer att tjänstgöra. 
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På stämma deltar SGs styrelse- och fullmäktigeledamöter.  
 
Stämman är öppen för åhörare, om inte stämman beslutar 
annat.  
 
Stämman kan besluta om närvarorätt respektive yttranderätt 
såväl för enskilda personer som för intresseorganisationer. 

 
På stämma deltar SGIF:s styrelse- och 
fullmäktigeledamöter. 
 
Stämman är öppen för åhörare, om inte stämman beslutar 
annat.  
 
Stämman kan besluta om närvarorätt respektive 
yttranderätt såväl för enskilda personer som för 
intresseorganisationer. 
 

 
§ 4b Förtroenderåd 
 
Svensk Galopps Förtroenderåd utgörs av fullmäktige, SGs 
och medlemssällskapens styrelser, SGs valberedning, VD 
samt av VD kallade tjänstemän och andra personer. 
 
Förtroenderådet samlas till rådslag minst en gång per år, 
som huvudregel under hösten. VD utfärdar kallelse till 
rådslaget. Tid och plats meddelas av VD senast 3 veckor i 
förväg. 
 
Vid rådslaget diskuteras för sporten aktuella och angelägna 
frågor.  
 
Dagordningen utfärdas av VD.  
 
Envar som ingår i förtroenderådet kan till VD framföra 
förslag på sådana frågor. 
 

§ 5 Förtroenderåd 
 
SGIF:s Förtroenderåd utgörs av fullmäktige, 
medlemssällskapens- och SGIF styrelser, valberedning, vd 
samt av vd kallade tjänstemän och andra personer. 
 
Förtroenderådet samlas till rådslag minst en gång per år, som 
huvudregel under hösten. VD utfärdar kallelse till rådslaget. 
Tid och plats meddelas senast tre veckor i förväg. 
 
 
Syftet med rådslaget är att diskutera för sporten aktuella och 
angelägna frågor.  
 
Dagordningen utfärdas av vd.  
 
Envar som ingår i Förtroenderådet kan till vd framföra förslag 
på sådana frågor. 
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§ 5a Föreningsstämma 
 
Föreningsstämma är SG:s högsta beslutande organ. Mellan 
stämmorna är styrelsen SG:s högsta beslutande organ. 
 
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före juni 
månads utgång.  
 
Höststämma ska hållas före oktober månads utgång.  
 
Stämmorna äger rum på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. 
 
Extra föreningsstämma kan påkallas av styrelsen om minst 
en tredjedel av ledamöterna begär det eller av fullmäktige 
om minst en tredjedel av fullmäktigeledamöterna begär det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen ska offentliggöra stämmodatum för ordinarie 
stämma senast 10 veckor före stämman, samt offentliggöra 
stämmodatum för extrastämma senast tre veckor före 
stämman. 
 
 
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska av 
styrelsen skriftligen via brev eller e-post utsändas till 
fullmäktigeledamöterna senast tre och tidigast fem veckor 
föresammanträdet. 
 
Kallelsen ska innehålla förslag på dagordning samt de 
handlingar som ska ligga till grund för beslut på stämman. 
Om synnerliga skäl föreligger kan kompletterande 
handlingar delges senare. Detta ska i så fall anges och 
motiveras i kallelsen. 

§ 6 Föreningsstämma 
 
Föreningsstämma är SGIF:s högsta beslutande organ. Mellan 
stämmorna är styrelsen SGIF:s högsta beslutande organ. 
 
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före juni 
månads utgång. 
 
Höststämma ska hållas före oktober månads utgång.  
 
Stämmorna äger rum på tid och plats som SGIF:s styrelse 
bestämmer. 
 
Extra föreningsstämma kan påkallas om så begärs 
- av SGIF:s styrelse om av minst en tredjedel av 

ledamöterna,  
- av fullmäktige om minst en tredjedel av 

fullmäktigeledamöterna, eller  
- av en enskild medlemsförening. 
 
Extra föreningsstämma ska då genomföras inom fem 
veckor efter skriftligt inkommen begäran. Valberedningen 
kan påkalla extrastämma enligt ovan för att genomföra 
fyllnadsval till styrelsen.      
 
SGIF:s styrelse ska offentliggöra stämmodatum för ordinarie 
stämma senast tio veckor före stämman, samt offentliggöra 
stämmodatum för extrastämma senast tre veckor före 
stämman. Då stämmodatum offentliggörs ska det framgå 
hur stämman ska avhållas. 
 
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska av 
styrelsen skriftligen via brev eller e-post utsändas till 
fullmäktigeledamöterna senast tre och tidigast fem veckor 
före sammanträdet. 
 
Kallelsen ska innehålla förslag på dagordning samt de 
handlingar som ska ligga till grund för beslut på stämman. 
Om synnerliga skäl föreligger kan kompletterande 
handlingar delges senare. Detta ska i så fall anges och 
motiveras i kallelsen. 
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Särskilda regler i § 12 Valberedningen ska beaktas vad 
gäller möteshandlingar rörande personval. 
 
Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma: 
 
1. Val av ordförande för stämman 

 
 

2. Anmälan av protokollförare 
3. Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera 

protokollet. 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. 
6. Fastställande av dagordning. 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens 

ledamöter 
10. Val av ordförande i styrelsen 
11. Val av övriga styrelseledamöter         
12. Val av en godkänd eller auktoriserad revisor samt en 

suppleant eller revisionsbolag 
 
 

13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer 

 
14. Fastställande av medlemsavgift 

 
15. Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Galopps 

överdomstol. 
 

16. Utseende av företrädare för Svensk Galopp vid 
bolagsstämman i Svensk Galopp AB 

 
 
17. I behörig ordning väckta frågor 
 
 

 
Särskilda regler i § 14 Valberedningen ska beaktas vad 
gäller möteshandlingar rörande personval.  
 
Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma: 
 
1. Val av ordförande för årsstämman. 
2. Beslut om närvaro respektive yttranderätt för annan än 

SGIF:s styrelse eller fullmäktige. 
3. Val av protokollförare. 
4. Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera 

protokollet. 
5. Fastställande av röstlängd. 
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. 
7. Fastställande av dagordning. 
8. Framläggande av årsredovisning och 

revisionsberättelse. 
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning. 
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för SGIF:s 

styrelseledamöter. 
11. Val av ordförande i SGIF:s styrelse. 
12. Val av övriga styrelseledamöter till SGIF:s styrelse. 
13. Val av en godkänd eller auktoriserad revisor samt en 

suppleant eller revisionsbolag. 
 

14. Fastställande av arvoden till SGIF:s styrelse, revisorer 
och valberedning. 

 

 
15. Val av ledamöter och suppleanter i överdomstol. 

 
 

16. Utseende av företrädare för Svensk Galopp vid 
bolagsstämman i Svensk Galopp AB 

 
17. Fastställande av medlemsavgift. 
18. I behörig ordning väckta frågor. 
 
 



Sid 7 
 

Vid höstmöte ska följande ärenden förekomma: 
 

1. Val av ordförande för stämman 
2. Anmälan av protokollförare 
3. Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera 

protokollet 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
6. Fastställande av dagordning 
7. Styrelsens redovisning av ekonomiskt utfall för period 

som minst omfattar årets sex första 
månader 

8. Val av valberedning för tiden till nästa ordinarie 
höstmöte. 

9. I behörig ordning väckta frågor. 
 
Utöver sedvanliga formalia kan beslut på extra 
föreningsstämma fattas endast i det ärende (de ärenden) 
som föranlett extra föreningsstämma. 
 
1. Val av ordförande för stämman 
2. Anmälan av protokollförare 
3. Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera 
protokollet. 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
6. Fastställande av dagordning 
7. Ärende som föranlett extra föreningsstämma 

Vid höststämma ska följande ärenden förekomma: 
 

1. Val av ordförande för stämman. 
2. Val av protokollförare. 
3. Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera 

protokollet. 
4. Fastställande av röstlängd. 
5. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. 
6. Fastställande av dagordning. 
7. SGIF:s styrelses redovisning av ekonomiskt utfall för 

period som minst omfattar årets sex första månader, samt 
redovisning av ekonomisk prognos för helåret. 

8. Val av valberedning för tiden till nästa ordinarie 
höststämma.  

9. I behörig ordning väckta frågor. 
 
Utöver sedvanliga formalia kan beslut på extra 
föreningsstämma fattas endast i det ärende (de ärenden) 
som föranlett extra föreningsstämma. 
 

1. Val av ordförande för stämman. 
2. Val av protokollförare. 
3. Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera 

protokollet. 
4. Fastställande av röstlängd. 
5. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. 
6. Fastställande av dagordning. 
7. Ärende som föranlett extra föreningsstämma. 
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§ 5b Förslagsrätt till stämma  
 
Förslag att behandlas av föreningsstämma kan väckas av 
SG:s styrelse, medlemsförening eller fullmäktigeledamot 
enligt följande.  
 
Förslag från styrelsen:  
Ska tillställas fullmäktigeledamöterna tre veckor före stämman.  
 
Förslag från medlemsförening:  
Ska tillställas Svensk Galopps sekretariat fem veckor före 
stämman och vidarebefordras inom stipulerad kallelsetid till 
fullmäktigeledamöterna efter yttrande från SG:s styrelse.  
 
Förslag från fullmäktigeledamot:  
Ska tillställas Svensk Galopps sekretariat fem veckor före 
stämman och vidarebefordras inom stipulerad kallelsetid till 
fullmäktigeledamöterna efter yttrande från SG:s styrelse. 
 

§ 7 Förslagsrätt till stämma 
 
Förslag att behandlas av föreningsstämma kan väckas av 
SGIF:s styrelse, medlemsförening eller fullmäktigeledamot 
enligt följande. 
 
Förslag från SGIF:s styrelse, ska tillställas 
fullmäktigeledamöterna senast tre veckor före stämman. 
 
Förslag från medlemsförening, ska tillställas SGIF:s styrelse 
senast fem veckor före stämman och vidarebefordras inom 
stipulerad kallelsetid till fullmäktigeledamöterna efter yttrande 
från SGIF:s styrelse. 
 
Förslag från fullmäktigeledamot, ska tillställas SGIF:s styrelse 
senast fem veckor före stämman och vidarebefordras inom 
stipulerad kallelsetid till fullmäktigeledamöterna efter yttrande 
från SGIF:s styrelse. 

§ 6 Röstning på föreningsstämma 
 
För fattande av beslut på föreningsstämma gäller att varje 
fullmäktigeledamot har en röst. Röstning med fullmakt får ej 
förekomma. 
 
Röstning ska om någon begär det ske med slutna 
röstsedlar. 
 
För beslut fordras enkel majoritet, utom vid personval då 
relativ majoritet fordras. 
 
Vid lika röstetal skall omröstning genomföras mellan 
kvarstående kandidater. Vid ånyo lika röstetal, som inte 
bedöms kunna avgöras av ny omröstning, avgör lotten. 
 
Särskilda regler för omröstning och/ eller majoritet ska 
beaktas i respektive §§ 13, 14, 15 och 16. 

§ 8 Röstning på föreningsstämma 
 
För fattande av beslut på föreningsstämma gäller att varje 
fullmäktigeledamot har en röst. Röstning med fullmakt får ej 
förekomma. 
 
Sluten omröstning ska ske om någon fullmäktigeledamot så 
begär. 
 
För beslut fordras enkel majoritet, utom vid personval då 
relativ majoritet fordras. 
 
Vid lika röstetal skall omröstning genomföras mellan 
kvarstående kandidater. Vid ånyo lika röstetal, som inte 
bedöms kunna avgöras av ny omröstning, avgör lotten. 
 
Särskilda regler för omröstning och/ eller majoritet ska 
beaktas i respektive §§ 15, 16, 17 och 18. 
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§ 7 Svensk Galopps styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av ordförande och sex övriga 
ledamöter. 
 
Ordförande väljs av fullmäktige vid årsstämman för en 
ettårsperiod. 
 
 
 
Ledamötena väljs av fullmäktige vid årsstämman för en 
tvåårsperiod, där tre styrelsemandat tillsätts udda år och tre 
styrelsemandat tillsätts jämna år. 
 
Ordförande och ledamöter kan tjänstgöra totalt maximalt i 
åtta år varefter en karenstid om tre år måste beaktas innan 
ny tjänstgöringsperiod i styrelsen är möjlig. Avbrott 
understigande tre år i tjänstgöringen innan totalt åtta års 
tjänstgöring uppnåtts räknas inte in i karenstiden. 
 
Om fyllnadsval för något mandat är aktuellt på stämma 
behandlas det valet för sig. 
 
Styrelsen i Svensk Galopp AB ska vara densamma som i 
Svensk Galopp. 
 

§ 9 SGIF:s styrelse 
 
SGIF:s styrelse ska bestå av ordförande och sex övriga 
ledamöter. 
 
Ordförande väljs av fullmäktige vid årsstämman för en 
tvåårsperiod. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande på ett år.  
 
Ledamöterna väljs av fullmäktige vid årsstämman för en 
tvåårsperiod, där tre styrelsemandat tillsätts udda år och tre 
styrelsemandat tillsätts jämna år. 
 
Funktionär eller anställd av SGAB, oavsett omfattning, kan 
inte vara ordförande eller ledamot av styrelsen. 
 
 
 
 
Om fyllnadsval för något mandat är aktuellt på stämma 
behandlas det valet för sig.  
 
Styrelsen och revisorerna i SGAB ska vara densamma som i 
SGIF. 

§ 8 Styrelsens sammanträden 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller 
när minst två styrelseledamöter begär det. 
 
Numrerade protokoll ska föras vid styrelsesammanträdena. 

§ 10 Styrelsens sammanträden   
 
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden eller 
när minst två styrelseledamöter begär det.  
 
Numrerade protokoll ska föras vid styrelsesammanträdena. 
 

§ 9 Beslut i styrelsen 
 
Som styrelsens beslut gäller den mening som vunnit minst 
fyra röster. 

§ 11 Beslut i styrelsen och protokoll 
 
Som styrelsens beslut gäller den mening som vunnit minst 
fyra röster.  
 
Styrelsen ska årligen upprätta en skriftlig arbetsordning för 
sitt arbete. 
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§ 10 Styrelsens åligganden 
 
Styrelsen svarar för föreningens organisation och för 
förvaltningen av föreningens medel och angelägenheter. 
 
Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange 
arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å 
andra sidan den verkställande ledningen och de andra 
organ som styrelsen kan komma att inrätta. 
 
 
Styrelsen ska 
 
1. förbereda ärenden, som skall behandlas av fullmäktige 
2. årligen fastställa budget för verksamheten 
3. Upprätta årsredovisning som föreläggs årsstämman 
4. till- eller avstyrka ansökningar om anordnande av 

vadhållning med totalisator 
5. utfärda och ändra reglementen och andra bestämmelser 

för galoppsporten och tävlingarnas avhållande samt 
registrera fullblodshästar 

6. följa galoppsportens utövning och utveckling inom och 
utom landet 

7. efter förslag från medlemsorganisation utse ledamöter i 
de lokala galoppdomstolarna 
 

8. genom Svensk Galopp AB ansvara för den sportsliga 
ledningen och ansvarsfördelningen. Svensk Galopp AB 
fastställer i samråd med respektive medlem ramen för 
prispengar i löpningarna i enlighet med för ändamålet 
särskilt upprättade avtal. 

 

§ 12 Styrelsens åligganden 
 
Styrelsen svarar för föreningens organisation och för 
förvaltningen av föreningens medel och angelägenheter. 
 
Styrelsen i SGIF ska i skriftliga instruktioner ange 
arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen i SGIF 
och å andra sidan styrelsen i SGAB och de andra organ 
som styrelsen kan komma att inrätta. SGIF ska utfärda 
ägardirektiv till SGAB vilket årligen kan justeras. 
 
Styrelsen ska 
 
• förbereda ärenden, som skall behandlas av fullmäktige, 
• årligen fastställa budget för verksamheten, 
• upprätta årsredovisning som föreläggs årsstämman, 
• utfärda och ändra reglementen och andra bestämmelser 

för galoppsporten och tävlingarnas avhållande, registrera 
fullblodshästar, tillsätta kommittéer och följa upp 
kommittéernas arbete, samt kontinuerligt arbeta med 
hästvälfärd, 

• följa galoppsportens utövning och utveckling inom 
och utom landet, 

• efter förslag från medlemsorganisation utse ledamöter i 
de lokala galoppdomstolarna och SG representant i 
enlighet med för var tid gällande tävlingsreglemente, 

• genom SGAB ansvara för den operativa verksamheten, 
sportsliga ledningen och ansvarsfördelningen enligt 
instruktion från SGIF styrelse. SGAB beslutar om nivå på 
prispengar och andra specifika direktiv gällande tävling. 
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§ 11 Svensk Galopps överdomstol 
 
Svensk Galopps överdomstol ska bestå av minst tre 
ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande 
jämte minst tre suppleanter. Ordförande samt en ledamot 
samt suppleanter för dessa ska vara lagfarna. 
 
Ledamot väljs för tre år. Mandattiden anpassas att årligen 
utgå för en tredjedel av hela antalet ledamöter och 
suppleanter. 
 
Till ledamot får ej utses person, som är ledamot i Svensk 
Galopps styrelse, eller ledamot av lokal galoppdomstol eller 
suppleant för sådan ledamot. 

§ 13 SGIF:s överdomstol 
 
SGIF:s överdomstol ska bestå av minst tre ledamöter, varav 
en ordförande och en vice ordförande jämte minst tre 
suppleanter. Ordförande och en ledamot samt suppleanter för 
dessa ska ha avlagt juristexamen. 
 
Ledamot väljs för tre år. Mandattiden anpassas att årligen utgå 
för en tredjedel av hela antalet ledamöter och suppleanter. 
 
Till ledamot i överdomstolen får inte utses person som är 
ledamot i SGIF:s eller SGAB:s styrelse, anställd av SGAB, 
eller ledamot av lokal galoppdomstol eller suppleant för 
sådan ledamot. 
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§ 12 Valberedning 
 
För val av ordförande och övriga styrelseledamöter, 
revisorer, Svensk Galopps företrädare på SGAB:s 
bolagsstämma samt ledamöter och suppleanter i 
överdomstol ska finnas en valberedning bestående av tre 
ledamöter och en suppleant, vilka ansvarar för beredning 
och förslag till nämnda val. 
 
Valberedningen väljs på höstmötet, då också en av 
ledamöterna utses till valberedningens ordförande, alla för 
en period om ett år gällande till och med nästa ordinarie 
höstmöte. 
 
Förslag på kandidater till Valberedningen ska tillställas 
Svensk Galopps sekretariat senast tolv dagar före 
stämman. Senast sex dagar före stämman meddelas 
föreningens medlemmar och fullmäktigeledamöterna vilka 
kandidater som föreslagits och därmed är valbara till 
Valberedningen. 
 
Valberedningen är skyldig att beakta de kandidater till 
personval som föreningens medlemmar eller 
fullmäktigeledamöter föreslår. 
Valberedningens förslag ska tillställas föreningens 
medlemmar senast tre veckor före stämman. 
 
Motförslag ska tillställas valberedningens ordförande och 
vara denne tillhanda senast tolv dagar före stämman. 
 
Motförslag ska av valberedningens ordförande senast sex 
dagar före stämman sändas till föreningens medlemmar och 
fullmäktigeombud. 
 
Endast den person är valbar som uppförts på 
valberedningens förslag eller motförslag inom föreskriven 
tid. 
 

§ 14 Valberedning 
 
För val av ordförande och övriga styrelseledamöter, 
revisorer, SGIF:s företrädare på SGAB:s bolagsstämma 
samt ledamöter och suppleanter i överdomstol ska finnas 
en valberedning bestående av tre ledamöter och tre 
suppleanter, vilka ansvarar för beredning och förslag till 
nämnda val. 
 
Valberedningen väljs på höststämma, då också en av 
ledamöterna utses till valberedningens ordförande, alla för 
en period om ett år gällande till och med nästa ordinarie 
höststämma. 
 
Förslag på kandidater till valberedningen ska tillställas 
SGIF:s styrelse senast tolv dagar före stämman. Senast 
sex dagar före stämman meddelas föreningens 
medlemmar och fullmäktigeledamöterna vilka kandidater 
som föreslagits och därmed är valbara till Valberedningen. 
 
Valberedningen är skyldig att beakta de kandidater till 
personval som föreningens medlemmar eller 
fullmäktigeledamöter föreslår. 
Valberedningens förslag ska tillställas föreningens 
medlemmar senast tre veckor före stämman. 
 
Motförslag ska tillställas valberedningens ordförande och 
vara denne tillhanda senast tolv dagar före stämman. 
 
Motförslag ska av valberedningens ordförande senast sex 
dagar före stämman sändas till föreningens medlemmar 
och fullmäktigeombud. 
 
Endast den person är valbar som uppförts på 
valberedningens förslag eller motförslag inom föreskriven 
tid. 
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§ 13 Utträde och uteslutning 
 
Önskar medlem utträde ur Svensk Galopp, ska skriftlig 
anmälan härom ske före den 1 september varvid 
medlemskapet upphör vid kommande kalenderårsskifte. 
Beslut i fråga om utträde meddelas av styrelsen. 
 
Medlem som ej fullgör stadgeenlig förpliktelse  
eller ej utövat verksamhet enligt § 1 under de senaste tre 
kalenderåren kan uteslutas efter beslut av 
föreningsstämma. 
 
För beslut i detta hänseende erfordras enkel majoritet vid 
två på varandra följande möten, varav ett skall vara 
ordinarie föreningsstämma. 
 
 
 
 
I kallelse till stämma ska också anges att fråga om 
uteslutning enligt denna paragraf skall behandlas. 
 

§ 15 Utträde och uteslutning      
 
Önskar medlem utträde ur SGIF, ska skriftlig anmälan härom 
ske före den 1 september varvid medlemskapet upphör vid 
kommande kalenderårsskifte. Beslut i fråga om utträde 
meddelas av styrelsen. 
 
Medlem som motverkar föreningens ändamål eller medvetet 
skadar föreningen kan uteslutas efter beslut av 
föreningsstämman. 
 
 
För beslut i detta hänseende erfordras 2/3 majoritet vid två 
på varandra följande stämmor, varav ett ska vara ordinarie 
föreningsstämma. 
 
Medlem som självmant utträtt eller blivit utesluten kan inte ha 
anspråk på det som SGIF äger eller förfogar över. 
 
I kallelse till stämma ska också anges att fråga om 
uteslutning enligt denna paragraf ska behandlas. 
 

§ 14 Svensk Galopps upplösning 
 
På medlemmarnas begäran kan Svensk Galopp upplösas 
endast genom beslut om upplösning vid två på varandra 
följande fullmäktigemöten, varav ett ska vara ordinarie 
föreningsstämma. 
 
I kallelse till föreningsstämma ska särskilt anges att fråga om 
upplösning av föreningen skall behandlas. 
 
Skulle föreningen Svensk Galopp upplösas ska dess 
behållning genom beslut av föreningsstämma överlämnas till 
organisation, som har till ändamål att främja svensk 
galoppsport och/eller fullblodsavel. 
 

§ 16 Föreningens upplösning  
 
På medlemmarnas begäran kan SGIF upplösas  
endast genom beslut om upplösning vid två på varandra 
följande stämmor, varav ett ska vara ordinarie 
föreningsstämma. 
 
I kallelse till föreningsstämma ska särskilt anges att fråga om 
upplösning av föreningen skall behandlas. 
 
Skulle SGIF upplösas ska dess behållning genom beslut av 
föreningsstämma överlämnas till organisation, som har till 
ändamål att främja svensk galoppsport och/eller fullblodsavel. 
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§ 15 Ändring av stadgarna 
 
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut fattas vid två 
på varandra följande möten, som äger rum med minst två 
månaders mellanrum, varav ett ska vara ordinarie 
föreningsstämma. 
 
För ändring av stadgarna erfordras 2/3 majoritet på den 
senare stämman. 
 
I kallelse till föreningsstämma ska särskilt anges att fråga om 
ändring av föreningens stadgar skall behandlas. 

§ 17 Ändring av stadgarna    
 
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut fattas vid två 
på varandra följande stämmor, som äger rum med minst två 
månaders mellanrum, varav ett ska vara ordinarie 
föreningsstämma. 
 
För ändring av stadgarna erfordras 2/3 majoritet på den 
senare stämman.  
 
I kallelse till föreningsstämma ska särskilt anges att fråga om 
ändring av föreningens stadgar ska behandlas. 
 

§ 16 Försäljning av Svensk Galopps väsentligaste 
anläggningstillgångar 
 
 
Fråga om försäljning, belåning eller pantsättning av Svensk 
Galopps väsentligaste anläggningstillgångar (immateriella, 
finansiella eller materiella), samt väsentlig förändring av 
tävlingsverksamheten, ska beslutas på föreningsstämma, varvid 
2/3 majoritet erfordras. 
 

§ 18 Hantering av SGIF:s väsentligaste ekonomiska 
åtaganden                             
 
Fråga om inköp, försäljning, belåning eller pantsättning, av 
SGIF väsentligaste anläggningstillgångar (immateriella, 
finansiella eller materiella), hyresavtal av väsentlig karaktär, 
samt väsentlig förändring av tävlingsverksamheten, ska 
beslutas på föreningsstämma, varvid 2/3 majoritet 
erfordras.      
 

§ 17 Förvaltning av kapital från försäljning av tillgångar 
enligt § 16 
 
Kapital från försäljning av tillgångar enligt § 16 skall användas 
för att trygga ändamålet med Svensk Galopp i enlighet med § 2.  
Härvid ska kapitalet och dess avkastning i huvudsak användas 
för långsiktiga anläggningsinvesteringar och kapitalplacering för 
långsiktig avkastning. 
 
Styrelsen i Svensk Galopp skall redovisa placeringspolicy för 
kapitalet i samband med den ekonomiska rapporteringen vid 
stämmor. 

§ 19 Förvaltning av kapital från försäljning av tillgångar 
enligt § 18                                      
 
Kapital från försäljning av tillgångar enligt § 18 skall 
användas för att trygga ändamålet med SGIF i enlighet med 
§ 2.  
Härvid ska kapitalet och dess avkastning i huvudsak 
användas för långsiktiga Anläggningsinvesteringar och 
kapitalplacering för långsiktig avkastning. 
 
Styrelsen i SGIF skall redovisa placeringspolicy för kapitalet i 
samband med den ekonomiska rapporteringen vid 
stämmor. 
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