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Medlemsinformation avseende Projekt SvRF. 
 

Vi som ingår i projektgruppen, som arbetar med utredningen om ett eventuellt samgående 

mellan WRAS och SvRF, konstaterar att många medlemmar är engagerade i och visar ett stort 

intresse för den aktuella frågan och hur vi organiserar vårt arbete i projektet.  

 

Det är positivt, men det kan också bli fel om du bygger ditt engagemang på gissningar, 

antaganden, myter och rena förvillelser, som du hör och ser. Sök fakta. All känd fakta finns på 

förbundets hemsida, men du kan också med fördel vända dig till din klubbstyrelse. Styrelserna 

sitter inne med samma information som vi i projektgruppen har tillgång till. Vi sänder ut 

lägesinformation efter varje arbetsmöte med SvRF. Vi följer föreningsmodellen och 

kommunicerar med klubbstyrelser, distriktsstyrelser och förbundsstyrelse. Facebook är inte 

vårt "arbetsfält". 

 

De av dina frågor som saknar svar har vi bett klubbstyrelserna samla upp och levererar till oss 

i samband med distriktens årsmöten i mars. Arbetsgången finns beskriven i ett dokument, 

"Utrednings- och beslutsprocess ........", som skall finnas hos din klubbstyrelse och även ligger 

ute på förbundets hemsida. Jag tipsar dig också om att läsa dokumentet "Lägesinformation 

2012-10-27" och då särskilt punkterna 01 - 05. Det ligger också ute på förbundets hemsida. 

Där får du bakgrund till projektet och det demokratiska projektupplägget. 

 

När du funderar över hur projektarbetet år upplagt och hur allt skall hinnas med och alla 

frågor besvaras, skall du tänka på att många detaljfrågor inte kommer att bearbetas förrän 

efter att förbundsårsstämman eventuellt sagt ja till fortsatt utredning. Det är nämligen vad ett 

ja den 21 april betyder i praktiken, ett ja till fortsatt utredning och att det i så fall blir en extra 

årsstämma i oktober. Det är vad stadgarna säger och det är först då, i oktober, som ett 

avgörande beslut om samgående eller inte blir aktuellt. Se även bifogat ”Flödesschema”. 

 

Om det blir ett ja i april kommer vi att gräva ner oss i detaljfrågor under 5-6 månader.  

 

Alla frågor skall besvaras efter behandling tillsammans med SvRF. Med behandling menas 

också att vi förhandlar för att uppnå bästa möjliga läge för våra klubbar och medlemmar.  

Notera också att den information som lämnats presenterats som ”lägesinformation”. Inga svar 

ligger fast förrän vi lämnar slutrapport. Det skall ske i god tid före oktobermötet och under 

tiden samlar vi in frågor och synpunkter från medlemmarna via klubbstyrelser och distrikt.  

Vi vill att du som medlem skall reagera på vår lägesinformation, det styr upp vårt arbete i 

kontakten med SvRF. Vi representerar ju dig och övriga medlemmar. 

 

Om beslutet blir ett nej i april får vi aldrig veta om det var ett bra eller dåligt beslut. 

 

Betänk också att SvRF har sin årsstämma i maj och att dom då kommer att ta beslut om sin 

organisationsutredning och kanske andra saker som kan vara positivt eller negativt för oss. 

Det vet vi ingenting om i dag, så det är viktigt att avvakta. Fram till oktober, vi pratar här om 

9-10 månader, kan många saker hända. Men projektgruppen undviker att delta i spekulationer 

utan vi söker hela tiden fakta och det är först när vi har fakta som vi informerar. 

 

Vi kan försäkra dig om att ingen kommer att bli överkörd på grund av vår förskyllan, men 

oavsett vad som händer kommer det säkert att finnas enskilda medlemmar som inte blir nöjda 

med resultatet. Men vi jobbar hela tiden utifrån den demokratiska föreningsmodell som är 

tradition i Sverige. 


