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Projekt SvRF – Lägesinformation 2012-12-02. 
 

01. Bakgrund. 

Baserat på olika utredningar som gjorts genom åren och som redovisats i ”Lägesinformation 

2012-10-27”(även tillgängligt på förbundets hemsida), kan vi konstatera att vår enda 

möjlighet att uppnå full status som idrottsorganisation och att våra klubbar därmed skall 

kunna tillgodogöra sig de ekonomiska fördelar som hänger samman med detta, är att gå 

samman med SvRF. Ett samgående kan också ha andra fördelar för westernridningen, våra 

klubbar och enskilda medlemmar, vilket belyses i nedanstående text. 

 

02. Uppdraget.  

Låt oss återgå till projektgruppens uppdrag – utred möjligheterna till ett samgående med 

SvRF och vad det i så fall innebär för respektive förbundet, distrikten, klubbarna och 

medlemmarna och kanske inte minst westernridningen, som WRAS är en ledande 

förespråkare för. 

 

03. Förbundet, WRAS. 

I och med ett samgående upplöses förbundet och begreppet/varumärket WRAS omvandlas till 

en grenkommitté inom SvRF. Grenkommittén ligger under Tävlingssektionen, som i sin tur 

ligger direkt under Förbundsstyrelsen. Se organisationsschema sidan 6. 

Grenkommittén kommer att benämnas ”Westernkommitté” och kan inledningsvis bestå av 

den nuvarande förbundsstyrelsen. En grenkommitté har ansvaret för sin gren från 

klubbtävling till mästerskap, vilket bland annat innebär att se till att det finns ett 

tävlingsreglemente (TR), domare, fungerande tävlingstermin osv. Under grenkommittén finns 

det en TR-nämnd och en domarnämnd. Kommittén ansvarar för att arbeta fram en 

verksamhetsplanering, budgetering av tilldelade pengar, samt uppföljning.  

Westernkommittén får tydligt fokus på tävlingsverksamheten, vilket bör vara till gagn för 

westernridningen och därmed ännu bättre stödja utvecklingen inom de enskilda 

westernklubbarna. Förutsättningarna för internationellt tävlande kan också förbättras utifrån 

de resurser och traditioner som finns inom SvRF. 

 

04. Distrikten. 

Den nuvarande distriktsorganisationen avvecklas. Klubbar som känner gemenskap och vill 

driva frågor tillsammans eller till exempel arrangera gemensamma tävlingar kan naturligtvis 

bilda egna nätverk. Sådant förekommer inom SvRF och kallas zon eller zonkommitté, men 

det är ingenting som SvRF driver. Det är helt fristående nätverk. 

 

För att förbereda för en eventuell avveckling krävs att varje distriktsstyrelse lämnar en 

proposition med nedanstående lydelse till sin ordinarie årsstämma i mars 2013. 

”Proposition: Distriktsstyrelsen föreslår att årsstämman beslutar om upplösning av distriktet 

i enlighet med stadgarnas 9 §, kap. 1. 

Anledningen till denna proposition är att förbundets årsstämma, i april 2013, kommer att 

behandla frågan om ett eventuellt samgående med Svenska Ridsportförbundet. Om stämman 

fattar beslut om samgående kommer WRAS som förbund att upphöra per den 31 december 

2013. Detta kräver dock att förbundets årsstämma även beslutar om en extra årsstämma i 

oktober 2013, då beslutet om ett samgående eller inte slutligt fastställs. 

Distriktets årsstämma beslutar således endast preliminärt om upplösning av distriktet och det 

slutliga beslutet skall tas vid en extra årsstämma som förläggs tidsmässigt efter förbundets 

årsstämma i oktober 2013 och följer då det beslut som förbundets årsstämma fattat.” 
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05. Klubbarna. 
Klubbarnas nuvarande verksamhet kommer i princip inte att påverkas vid ett samgående. 

Klubbarna behåller sin självständighet och sina namn, samt ansluts direkt till SvRF, samtidigt 

som man ansluts till det distriktsförbund där man geografiskt hör hemma. SvRF består av 19 

distriktsförbund. Klubbarna har därmed rätt att delta med ombud på distriktsförbundens 

årsmöte och på SvRF:s förbundsstämma, samt komma in med motioner till båda mötena. 

Inom SvRF har alltså varje enskild klubb direkt access till förbundsstämman, till skillnad mot 

inom WRAS, där klubbarna endast har direkt inflytande på distriktsstämmorna, där man 

väljer fem ombud till förbundsstämman, vilka skall representera samtliga klubbar inom 

distriktet.  

Klubbarna kan också skapa sig ett större inflytande genom att för valberedningarna presentera 

lämpliga kandidater med koppling till westernridning. Lämpliga personer att föreslås ingå i 

distriktförbundens styrelser kan ju med fördel var de som nu sitter i WRAS:s 

distriktsstyrelser, vilka kommer att upplösas, se punkt 4 ovan.  

 

Som medlem i SvRF omfattas klubbarna automatiskt av ”RF:s Grundförsäkring” som är 

tecknad i Folksam och betald av RF.  Grundförsäkringen innehåller bland annat en 

olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer. Klubben får också gratis tillgång till egen 

hemsida, samt digitalt medlemsutskick av nyhetsbrev en gång i månaden.  

 

Klubben har också möjlighet att söka statliga och kommunala ekonomiska bidrag. Statliga 

bidrag är till exempel ”Lokalt aktivitetsstöd, LOK”, vilket innebär bidrag till olika 

ungdomsaktiviteter som klubben genomför, samt bidrag från ”SISU idrottsutbildarna” för 

utbildningar som arrangeras. De kommunala bidragen kan skilja mellan kommuner. 

De ekonomiska bidragen kan vara betydande, enligt uppgifter från ”oberoende källor”. 

  

06. Medlemmarna. 
Medlemmarnas aktiviteter i den egna klubbens verksamhet kommer i princip inte att påverkas 

av ett samgående, se punkt 05 ovan. För den tävlingsinriktade bör möjligheterna till tävlande 

öka, se punkt 07 nedan. Dessutom kommer man ju indirekt i åtnjutande av de ekonomiska 

möjligheter som klubbarna erhåller, genom att till exempel kunna delta i subventionerade 

aktiviteter och utbildningar, som klubben arrangerar. Vidare ges möjlighet för medlemmarna 

att delta i de utbildningar som SvRF och dess distrikt erbjuder. Medlemmarna får också en 

medlemstidning, ”Häst&Ryttare”, som förutom information från förbundet, ”har ett varierat 

och läsvärt innehåll och är förbundets röst i samhällsdebatten”. Citatet är hämtat från 

broschyren ”Välkommen till Svenska Ridsportförbundet”, med underrubriken, ”Information 

till nya medlemsklubben”. Den broschyren, som ges ut av SvRF, innehåller mera detaljer runt 

vad som ovan beskrivits ingå för klubbar och medlemmar vid ett medlemskap i SvRF. 

 

För ungdomar upp till 26 år finns alla möjligheter att påverka inom ridsporten. Ungdoms-

inflytandet inom ridsporten är fastslaget i SvRF:s stadgar och det finns ungdomssektioner på 

alla nivåer inom förbundet; i klubbarna, i distrikten och på central nivå. Mer om detta finns att 

läsa i broschyren ”Ung inom risporten”, med underrubriken ”En liten skrift om stora 

möjligheter”, som också ges ut av SvRF. 
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07. Westernridning - förutsättningar för tillväxt. 

Ett samgående med SvRF innebär att westernridning blir en etablerad sport. SvRF:s övriga 

cirka 900 klubbar kan starta westernridning som en gren bredvid hopp och dressyr och cirka 

500 ridskolor kan ta upp westernridning på sitt program. Detta sammantaget bör ge kraftigt 

ökade förutsättningar för tillväxt inom westernridningen och dess tävlingsverksamhet och i 

förlängningen sannolikt ge våra nuvarande klubbar möjlighet att få ”luft under vingarna”.  

 

Om vi väljer att inte gå samman med SvRF, utan fortsätter som en fristående organisation, 

WRAS, är risken stor för stagnation och fortsatt tillbakagång av medlemsantalet.  

En organisation som inte utvecklas, eroderar och ”dör” och WRAS, i sin nuvarande form, har 

inte kraft och resurser tillräckligt för att på egen hand lyfta till nästa nivå. 

 

08. Varför vill SvRF gå samman med WRAS? 

Det har redovisats ett antal fördelar som WRAS kan uppnå vid ett samgående med SvRF, men 

frågan har ställts – varför vill SvRF gå samman med WRAS? Nedan följer några exempel på 

varför. 

  
I SvRF:s stadgar finns inskrivet i första paragrafen att förbundet har till uppgift att främja 

ridsporten i alla dess grenar. För den nuvarande förbundsledningen inbegrips helt självklart 

westernridningen i detta.  
 

För SvRF kommer ett samgående att innebära en breddning av ”produktsortimentet”, samt 

ytterligare ca 2500 medlemmar som hjälper till att bära nuvarande fasta kostnader. Ett 

samgående bör nämligen inte medföra några ytterligare fasta kostnader för SvRF och det 

kräver dessutom inte några större arbetsinsatser av SvRF. Allt som rör WRAS som 

tävlingsorganisation finns och fungerar.  

 

Ett samgående mellan WRAS och SvRF innebär att westernridning blir en etablerad sport, 

samt att SvRF:s övriga cirka 900 klubbar kan starta westernridning som en gren bredvid hopp 

och dressyr och cirka 500 ridskolor kan ta upp westernridning på programmet.  

Detta sammantaget bör ge ökade förutsättningar för en väsentlig nyrekrytering (flera 

medlemmar) och med stöd av den kompetens som finns inom WRAS bör det kunna ske en 

god tillväxt inom westernridningen och dess tävlingsverksamhet.  

Westernridning kan också vara en bra bas för rekrytering av manliga medlemmar och därmed 

medföra en utjämning av den kvinnliga dominans som nu råder inom SvRF, vilket 

eftersträvas. 

 

SvRF ingår i FEI, Fédération Equestre Internationale och eftersom FEI har Reining på sitt 

program krävs också att SvRF kompletterar med Reining. Till exempel måste SvRF skaffa 

kompetens och resurser för att organisera uttagning av ett svenskt reininglag för deltagande i 

VM i Reining i Paris 2014. Detta är ett uppdrag som kommer att åvila den blivande 

Westernkommittén (= WRAS). 

 

Ett samgående mellan SvRF och WRAS är således till fördel för båda organisationerna. 

 

09. Frågor och svar. 

I samband med Höstkonventet 2012 presenterade respektive distriktsstyrelse ett antal frågor 

och synpunkter som man ville ha beaktade i det fortsatta utredningsarbetet. Utifrån detta 

material har vi sammanställt 18 punkter som diskuterats med SvRF i den gemensamma 
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arbetsgruppen och besvarats. Resultatet presenteras på ett separat dokument, ”Distrikts-

styrelserna frågar och får svar”, som även ligger ute på förbundets hemsida. 

 
På motsvarande sätt har klubbarna fått i uppdrag att utifrån aktuell information, diskutera och 

redovisa frågeställningar som känns relevanta för medlemmarna att få besvarade. Dessa 

frågeställningar kommer att samlas in i samband med distriktens årsmöten, då representanter 

från projektgruppen kommer att närvara för att redovisa då aktuell information. 

Nya frågeställningar som redovisas vid årsmötena kommer att bearbetas i den gemensamma 

arbetsgruppen, WRAS/SvRF, och svar kommer att presenteras i god tid före förbundets 

årsmöte i april. 

 

10. Handlings- och tidplan för samgående. 

Projektgruppens målsättning är att kunna presentera ett färdigt beslutsunderlag, att skickas ut 

tillsammans med övriga årsmöteshandlingar inför förbundsårsmötet i april 2013.  

 
Upplösning av förbundet. Ett beslut vid årsmötet i april 2013 om samgående, innebär att 

beslut om upplösning av förbundet måste fattas vid samma möte. Båda dessa beslut måste 

bekräftas vid extra årsmöte i oktober 2013. Beslut om upplösning av förbundet skall gälla per 

den 31 december 2013. 

Innestående medel. Beslut om förfarande med innestående medel skall fattas vid extra 

årsmöte i oktober 2013. Medlen bör överföras till Westernkommittén. Se stadgarna 1 kap.  

§ 12. 

Klubbarnas övergång. Om beslut fattas om samgående vid extra förbundsårsmöte i oktober 

2013 övergår föreningarna/klubbarna till SvRF per den 1 januari 2014.  

Upplösning av distrikten. Ett första beslut om upplösning av distrikten måste tas vid 

årsstämmorna i mars 2013. Se punkt 04 ovan.  

Eventuella förändringar. Förteckning över eventuella förändringar, som krävs vid ett 

samgående, skall vara klar senast den 31 mars 2013 och distribueras till årsmötesdelegaterna 

tillsammans med sedvanliga årsmöteshandlingar senast den 1 april 2013.  

 

Inga förändringar genomförs före eventuellt beslut om samgående vid extra årsstämma i 

oktober 2013. Ett successivt genomförande av överenskomna förändringar, startar omgående 

efter beslut, med målsättning att vara i allt väsentligt genomförda senast vid årsskiftet 

2014/2015. 
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             SvRF - organisationsuppbyggnad

      STÄMMAN

  Högsta beslutande

            organ

             FS SDF

  Förbundsstyrelse  Regionala Special Distrikt För-

   vald av stämman            bund (19 stycken)

     mandattid 4 år     Egen juridisk organisation

Distriktsstyrelserna väljs 

av föreningarna

        Förening A

             TS

  Tävlingssektionen         Förening B

   vald av stämman

     mandattid 4 år         Förening C

Grenkommittéer      etc.

Kommittéerna be-              WK

stämmer själva  Westernkommittén

utformningen av sin        utses av TS

verksamhet inom   (4-10 medlemmar)

givna ramar

Undergrupper (nämnder)  Tävlingsregelnämnd

krav från TS

(kommittéspecifika)  Domarnämnd

 Banbyggarnämnd


