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Klubben och dess ändamål
§1 Upsala Akademiska Ridklubb (UARK) utgör en sammanslutning av ridintresserade studenter
och personal, samt tidigare studenter och personal, vid Uppsala Universitet samt övriga högskolor
anslutna till Studenthälsan i Uppsala.
§2 Klubben vill tillvarata de trehundraåriga traditionerna inom ridexercitier och ridsport bland de
studerande i Uppsala, främja intresset för ridning och hästsport samt anordna tävlingar mellan inoch utländska akademiska ridorganisationer.
Medlemskap
§3 Medlemskap i klubben erhålls genom erläggande av årsavgift. Årsavgiften fastställs vid
Upplands- Västmanlands Fältrittklubbs (UVFK) ordinarie årsmöte. Medlemskap i UARK erhålls
genom medlemskap i UVFK i kombination med angiven högskoleanknytning (se §1).
§4 Stödmedlemskap erhålls genom att erlägga en årsavgift vars storlek beslutas av UARKs
ordinarie årsmöte. Detta medlemskap kräver varken samtidig anslutning till UVFK eller
högskoleanknytning. Stödmedlem är endast valbar i styrelsen om denne är student, personal eller
tidigare student och personal. Stödmedlem har ej heller rätt att representera klubben vid ridtävlingar
eller att delta i klubbens interna tävlingar. Stödmedlem bör dock erbjudas möjlighet att delta i
klubbens övriga verksamhet.
Årsmöte
§5 Klubbens verksamhetsår är lika med kalenderår
§6 Årsmötet skall äga rum före UVFKs ordinarie årsmöte. Kallelse till årsmöte skall ske senast tio
dagar i förväg genom personligt brev och/eller senast fjorton dagar i förväg genom annonsering.
§7 Vid årsmötet skall förekomma:
1. Val av två justeringsmän
2. Val av mötesordförande
3. Fråga om mötet är behörigt utlyst
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Uppläsning av protokoll från föregående årsmöte samt av föregående års verksamhetsberättelse.
6. Fastställande av balans- och resultaträkning
7. Uppläsning av revisionsberättelse för föregående års verksamhet
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Val av ordförande
10. Val av kassör
11. Val av ledamöter
12. Val av revisor
13. Val av valberedning
14. Val av representanter till UVFKs styrelse
15. Fastställande av årsavgift för stödmedlemskap
16. Övriga frågor
§8 Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst,
utom vid val då lotten skiljer.

§9 Årsmötet väljer en valberedning bestående av tre medlemmar, varav högst en styrelseledamot.
Revision
§10 Årsmötet väljer en revisor samt en revisorsuppleant. Revisorn skall till nästkommande årsmöte
granska den avgående styrelsens räkenskaper och verksamhet.
Styrelse
§11 Klubbens styrelse väljes årsvis för ett verksamhetsår. Styrelsen skall bestå av minst tre och
högst nio ledamöter. Dessa bör representera olika studentnationer och högskolor. Ordförande och
kassör väljs av årsmötet medan styrelsen själva fördelar övriga förtroendeposter mellan de
ledamöter som årsmötet valt. Styrelsen kan lämpligen välja: vice ordförande, sekreterare,
tävlingsledare, programansvarig, PR-ansvarig och klubbmästare.
§12 Styrelsen fattar beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal inom styrelsen äger ordföranden
utslagsröst. Styrelsemöte skall vara öppet för klubbens medlemmar, om ej styrelsen har beslutat om
annat. Vid styrelsemötet har klubbmedlem yttranderätt men ej rösträtt.
§13 Ordföranden och kassören äger rätt, att var för sig teckna klubbens firma.
Tävlingar
§14 Berättigad att delta vid nationstävlingar är aktiv studerande medlem eller den som lämnat
studierna högst ett år före nationstävlingarna. Beträffande internationella akademiska ryttartävlingar
gäller ovanstående såvida ej annat anges i propositionerna. Klubbmästerskapen är öppna för
samtliga medlemmar.
Ändring av stadgarna
§15 Ändring av dessa stadgar sker genom beslut om 2/3 majoritet vid årsmöte och träder
omedelbart i kraft. Stadgarna kan även ändras vid extra årsmöte. Om så sker, skall stadgeändringen
bekräftas vid närmaste påföljande årsmöte.
Upplösning
§16 För klubbens upplösning krävs beslut med minst 2/3 majoritet av två på varandra, med minst en
månads mellanrum, följande allmänna möten. Ett av dessa möten skall vara ett ordinarie årsmöte.
Vid en upplösning skall klubbens handlingar och tillgångar tillfalla ridinstitutionen vid Uppsala
universitet. Dessa skall ligga till grund för ett, vid lämpligt tillfälle, nybildande av en
studentridklubb.

