
Flödesschema över beslutsgången i projekt SvRF

(Bilaga till "Medlemsinformation", 2013-01-12)

Enskilda medlemmars FAS 1

frågor och synpunkter

Klubbstyrelse Klubbstyrelserna diskuterar frågor och

synpunkter med sina medlemmar och

redovisar resultatet i samband med distrikts-

stämmorna

Distriktsstämmor Projektmedlemmar närvarar vid distriktsstämmorna

10, 16 och 17 mars 2013 och samlar in klubbarnas synpunker och frågeställ-

ningar. Vid distriktsstämmorna utses även ombud

till förbundsstämman.

Projektgruppen Sammanställer klubbarnas frågor och synpunkter

WRAS från samtliga distrikt

Arbetsgruppen Bearbetar klubbarnas frågor och synpunkter

SvRF / WRAS

Projektgruppen Sammanställer svaren från SvRF samt upp-

WRAS rättar av en slutrapport till förbundsstyrelsen

Slutrapport Fas 1

25 mars 2013

WRAS Förbundsstyrelsen har att avgöra om frågan om ett

förbundsstyrelse samgående skall lämnas som en proposition till

årsstämman den 21 april

Proposition Om förbundsstyrelsen väljer att lämna en proposition

29 mars 2013 om samgående kommer den att, tillsammans med

vidhängande beslutsunderlag, skickas ut tillsammans

med övrig dokumentation till årsmötesombuden se-

nast tre (3) veckor före årsstämman

Årsmötesombud Ombuden överlägger internt och med klubbarna hur 

de skall rösta, för eller emot ett samgående

Årsstämma WRAS Ombuden röstar i enlighet med sina distrikts

21 april 2013 önskemål

eller Prelimin.

NEJ JA



forts.

Årsstämma WRAS FAS 2

21 april 2013

Vid ett NEJ fortsätter allt enligt tidigare

NEJ

Prelimin. Vid ett preliminärt JA antas även motionen

JA om att upplösa WRAS liksom att besluta 

om en extra årsstämma efter sex (6) måna-

der, tidigast i oktober 2013

Ytterligare frågor och syn-

punkter fr. medlemmar

Projektgruppen Projektgruppen sammanställer eventuella nya frågor

WRAS och synpunkter, som kan vara av avgörande betydelse

för ett beslut om samgående

Arbetsgruppen Bearbetar medlemmarnas frågor och synpunkter

SvRF / WRAS

Projektgruppen Sammanställer svaren från SvRF samt upprättar en

WRAS slutrapport till förbundsstyrelsen

Slutrapport Fas 2

30 september 2013

WRAS Förbundsstyrelsen inför slutrapporten på hemsidan och

förbundsstyrelse skickar handlingarna till årsmötesombuden senast

tre (3) veckor för extra årsstämman

Årsmöteshandlingar till Ombuden överlägger internt och med klubbarna hur 

årsmötesombuden de skall rösta, för eller emot ett samgående

3 veckor före extra stämma

Extra årsstämma Ombuden röstar i enlighet med sina distrikts

WRAS önskemål

27 oktober 2013

Vid ett NEJ fortsätter allt enligt tidigare

NEJ

Slutgiltgt Vid ett JA upplöses förbundet från och med

JA den 31 december 2013
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