
  

Mopsklubben 

 

Stadgar för Mopsklubben 
Antagna vid konstituerande möte 2017-12-02 

 
§ 1 Bakgrund & inriktning  
 
Grunden till Mopsklubben lades av Manuela Schönherr, Therese Rodin och Mats Rundkvist i 
december 2017. Syftet med klubben var att vi ville introducera en mops i Sverige som kan 
kallas ”sportmops”, en typ av mops som tyska uppfödare har arbetat med att avla fram 
sedan slutet på 90-talet. Denna mops har idag, efter mångårigt avelsarbete, fri andning, och 
strikta krav ställs på vilka hundar som får gå i avel. Fri andning och hälsa står i fokus i 
avelsarbetet.  
 

Mopsklubben har följande syften: 
 
- att tillvarata medlemmarnas intresse för hundträning och vardagsnära samvaro med 
mopsen 
 
- att öka samarbete och trivsel mellan hund och människa genom att erbjuda kvalificerad 
utbildning och stöd till mopsägare, som önskar utveckla relationen med sin mops 
 
- att aktivt arbeta för en sund hundavel, både inom och utom landet, och som verktyg bl.a. 
föra register och stambok 
 
- att väcka intresse för sunda mopsar 
 

Mopsklubbens policy:  
 
- Verksamheten bedrivs utifrån ideell professionalism. Det innebär att arbetet i görligaste 
mån utförs på ideell basis, och att organisationens resurser används effektivt, för att 
tillgodose medlemmarnas behov.  
 
- I denna klubb värnar vi om yttrandefriheten och respekten mot både medmänniskor och alla 

djur. Vi verkar för en konstruktiv dialog där fokus ligger på utveckling, samarbete och hälsa. 
 
- Mopsklubben vill stimulera till ett givande och berikat liv för hundar och ägare. Centrala 
begrepp är ömsesidighet och anpassad träning efter individens behov. En stark trygghet är 
grundläggande i hundens relation till människan.  
 
- Mopsklubben framhåller och implementerar Djurskyddslagen och Jordbruksverkets 
föreskrifter för hundhållning samt träning och tävling med hund.  
 
- Alla mopsar är välkomna till våra arrangemang.  
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- Mopsklubbens verksamhet baseras på god erfarenhet och väl underbyggd kunskap.  
 
- Kvalitetsarbete främjas genom kontinuerlig utvärdering i verksamheten.  
 

§ 2 Namn  
Föreningens namn är Mopsklubben (nedan kallad föreningen). 

§ 3 Styrelse  
 
Styrelsen planerar och genomför föreningens verksamhet.  
 
Styrelsen består av minst tre ordinarie ledamöter.  
 
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas 
med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande 

 
Verksamhet 
Styrelsen utformar och driver inriktningen i Mopsklubbens verksamhet vilken omfattar 
följande:  
 
- Ett övergripande mål är att Mopsklubben vill verka för en bred genetisk bas i 
avelsmaterialet. Vi välkomnar därför att mopsar från alla delar av världen som uppfyller 
våra krav intypas i Mopsklubben. Det överordnade kriteriet är god hälsa med fria 
andningsvägar. I linje med detta medverkar också styrelsen om möjligt till anskaffning av 
denna typ av mops från Tyskland och även från andra länder. 
 
- Rasbeskrivningen hålls som ett levande dokument som vid behov anpassas för optimal 
hälsa och funktion hos mopsen. Beslut om förändringar fattas av styrelsen 
 
- Avelsmål och –strategier utvärderas regelbundet och uppdateras utifrån aktuell forskning 
och beprövad erfarenhet. Beslut om förändringar fattas av styrelsen  
 
- Vi servar våra medlemmar med information och kunskap om mopsen och även med 
hundkunskap 
 
- Regelbundet anordnad utbildning för klubbens uppfödare och övriga medlemmar 
 
- Utöver utbildning så ordnas sociala evenemang för umgänge och nätverkande kring våra 
mopsar 
 
- Vid behov organiseras arbetsgrupper som arbetar med aktuella mopsfrågor 
 

§ 4 Medlemskap  
Alla är välkomna som medlemmar förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften 
betalas.  
Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på föreningens alla möten.  
 

Uteslutning  
Medlemskap kan genom beslut i styrelsen upphävas om personen i fråga motverkat 
klubbens syften, mål, policy eller på annat sett förbrukat Mopsklubbens förtroende. Innan 



  
 

3 
 

styrelsen fattar beslut i uteslutningsärende, ska medlemmen skriftligen delges ärendet och 
beredas tillfälle att yttra sig.  
 
Överklagande av beslut i uteslutningsärenden sker till styrelsen, som framlägger ärendet vid 
nästkommande årsmöte, där det slutgiltiga beslutet tas. Årsmötets beslut går inte att 
överklaga.  
 

§ 5 Medlemsavgift  
Beslut om medlemsavgiften fattas på Mopsklubbens årsmöte.  
 
Medlemsavgift gäller per kalenderår. 
 

§ 6 Årsmöte  
Mopsklubbens årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls senast 
under april månad. Utlysande av årsmötet delges föreningens medlemmar via epost senast 
åtta veckor innan mötet.  
 
Medlemmarna äger rätt att ge förslag på ärenden som ska behandlas på årsmötet. Förslaget 
ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötets genomförande.  
Dagordning och övrigt underlag tillhandahålls föreningens medlemmar senast två veckor 
innan årsmötet.  
 

Närvaro och rösträtt  
 
Vid årsmötet har alla närvarande medlemmar som har betalt medlemsavgiften rösträtt. 
Även personer som inte är medlemmar kan av årsmötet tillåtas närvara.  

 
Dagordning vid årsmöte  
 
Årsmötet öppnas av ordförande alternativt annan styrelseledamot vid ordförandes 
frånvaro.  
 
Dagordning för årsmötet:  
 
1. Mötets öppnande  

2. Val av mötesordförande  

3. Val av mötessekreterare  

4. Fastställande av röstlängd  

5. Val av justerare tillika rösträknare  

6. Fastställande av dagordning  

7. Årsmötets behöriga utlysande  

8. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning  

9. Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning  

10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  

11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag  
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12. Val av styrelse  

a. Valberedningens samlade förslag  
 
Om valberedningens samlade förslag antas utgår punkterna b-d.  
b. Val av ordförande  
c. Val av övriga ledamöter 
d. Val av ev. suppleanter  
 
13. Val av revisor och revisorsuppleant 
14. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 och 13.  
15. Val av valberedning  
16. Mötet avslutas  
 
- Styrelsens ledamöter väljs på perioder om två år. Hälften vid varje årsmöte. Styrelsen 
fördelar själv uppdrag som sekreterare, kassör, etc. 
 
Till styrelsemedlem kan endast den väljas, som är medlem och har uppnått en ålder av 18 år.  
Vid årsmötet presenterar valberedningen sitt samlade förslag till styrelse. Dessutom 
redovisas övriga nominerade personer och deras tillgänglighet. Utöver valberedningens 
samlade förslag kan även andra personer nomineras och väljas av årsmötet.  
 
Om valberedningens samlade förslag till ny styrelse inte kan antas, behandlas de olika 
posterna var för sig.  

 
Val av revisorer  
Klubben ska ha en revisor samt en revisorssuppleant. Dessa kan inte också vara 
styrelseledamöter. 
 
Revisor och suppleant väljs på en tidsperiod om ett år, från årsmötet då val skett t.o.m. det 
därpå kommande ordinarie årsmötet. 
 

Valberedning  
Valberedningens uppgift och arbete  
Valberedningen förbereder årsmötets val av styrelse, revisor, revisorssuppleant och ny 
valberedning.  
Nominering till de poster som ska tillsättas anmäls till valberedningen av medlemmar 
senast sex veckor innan årsmötet. Valberedningen kan också självständigt göra 
nomineringar. 
 

Val av valberedning  
Valberedningen består av minst en ledamot som väljs av årsmötet på en period om ett år. 
Sammankallande för valberedningen utses vid årsmötet. 
 
Valberedningen ger förslag på namn till ny valberedning. Ytterligare förslag på personer till 
valberedningen kan väckas även vid årsmötet.  
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§ 7 Extra årsmöte  
Om revisorn, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, ska extra årsmöte 
hållas. Utlysande av extra årsmöte, dagordning och beslutsunderlag delges medlemmarna 
senast två veckor i förväg.  
 
Yrkande om extra årsmöte tillställs styrelsen skriftligt samt innehåller skäl till yrkandet.  
 
Extra årsmöte hålls snarast efter yrkandet inkommit.  
Endast de i den utsända dagordningen upptagna ärendena behandlas vid extra årsmöte.  
 

§ 8 Beslutsformer  
För föreningens årsmöten gäller att endast närvarande medlemmar har rösträtt. Beslut 
fattas med enkel majoritet med ja- eller nej-rop. Vid begäran om votering används 
handuppräckning. Även sluten omröstning kan begäras. Vid lika röstetal har 
mötesordförande utslagsröst, men kan även föreslå att frågan bordläggs.  
 
För styrelsemöten gäller att endast deltagande ledamöter har rösträtt. Deltagande kan ske 
fysiskt eller på distans via telefon, video eller liknande.  
 
För vissa ärenden eller speciella situationer som medför behov av snabbare beslutsformer, 
finns möjligheter att fatta beslut via mail eller liknande kommunikationsmetoder.  
 
Inom styrelsen kan arbetsgrupper organiseras, vilka kan delegeras viss beslutanderätt.  
 

§ 9 Styrande dokument  
Inom Mopsklubben upprättar styrelsen styrande dokument, som reglerar verksamheten. 
Styrande dokument ska vara enkelt tillgängliga för medlemmarna via hemsida, sociala 
medier eller liknande. 
 

§ 10 Firmatecknare  
Firmatecknare utses av styrelsen.  
 

§ 11 Verksamhetsår och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 
december.  
 

§ 12 Force Majeure  
Force Majeure syftar till att skydda föreningens ekonomi i fall av extraordinära händelser 
och omständigheter som föreningen inte råder över.  
 
Det kan gälla evenemang som inte kan genomföras som planerat. Åberopas Force Majeure är 
föreningen inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser evenemanget.  
Föreningen bör, efter att ha täckt sina kostnader, återbetala återstoden av avgifterna. 
Klubbens beslut att behålla inbetalda avgifter kan inte överklagas.  
 
Föreningen har även rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av 
den som inte redan erlagt avgift.  
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Föreningen svarar inte för direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av 
icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom 
klubben, som fattat beslut om evenemang, svarar för direkta eller indirekta kostnader.  
 

§ 13 Stadgeändring  
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på ⅔, eller enkel 
majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. 
Mellan dessa möten måste minst två månader förflyta.  
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§ 14 Upplösning  
Upplösning av Mopsklubben kräver beslut med kvalificerad majoritet på ¾ vid två på 
varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten 
måste minst två månader förflyta.  
 
Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet – gärna till 

ändamål i enlighet med Mopsklubbens syften. 


