
                                                                                                                                                         1/3 

 

2013-01-25/Projekt SvRF/Projektgruppen 

 

Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar. 
 

Detta dokument innehåller frågor som kommit projektgruppen tillhanda från klubbar 

och enskilda medlemmar och som är besvarade i de dokument som anges nedan. 

Om du inte har tillgång till dokumenten så finns dom på förbundets hemsida. 

 

Dokument: Distriktsstyrelserna frågar och får svar. 
Röda siffror inom parentes hänvisar till svaren i rubricerade dokument. 
Licenser. 

01. Hur ser licenskraven resp. avgifterna ut i framtiden? (01och 16) 

02. Löser vi licens för häst eller ponny? (01) 

03. Hur blir det med de av våra hästar som innehar livstidslicens? Måste de nu söka igen? (01) 

Hjälm  

04. Hjälmtvång för vuxna, säkerhetsväst? (02) 

Träns. 

05. Blir det krav på att lasta och hantera hästen i träns, t ex på tävlingsplatser och 

      ridanläggningar. (03) 

Hästens ålder. 
06. Hur kommer det att bli för våra unghästar när det gäller tävling? Får vi t ex tävla dem i  

      ridning från 3 år? (04)  

Mom. 130 

07. Får man tävla på tävlingar som organiseras av icke anslutna föreningar? (05) 

08. Vad blir det för konsekvenser för tävlingsryttare? Andra regler? Kan man fortsätta tävla i    

      rasshowerna? (05) 

09. Kan man tävla för SvRF klubb på en tävling och för en icke ansluten klubb på en annan? 

 (05) 

Regelfrågor. 

10. Hur kommer regelboken ändras? (07) 

11. Blir det ändrade krav på veterinärbesiktning vid tävlingar och andra sammanhang? (07) 

12. Det finns ett gemensamt tävlingsreglemente (TR1) som alla grenar som jag har uppfattat  

      det ska följa. Ska WRAS anpassa sitt regelverk till TR1? Eller ska vi ligga helt utanför?   

      (07) 

Organisationsfrågor. 

13. Kommer vi att använda samma databas som SvRf och hur kommer det i s f fungera? (08) 

14. Inget saknas, men distriktens nya roll är viktig så inte våra klubbar blir  

      ”undanskuffade”. (11) 

15. Vad blir nuvarande distriktsstyrelsers roll i nya organisationen? Hur får vi vår röst hörd i  

      SvRf:s distrikt? (11) 

16. Kommer westernridningen att bli representerad i SvRF's styrelse? (11) 

17. Vilka verktyg kommer medlemmarna ha när vi väl är med i SvRf, för att kunna  

      påverka? (11) 

18.  Kommer det att finnas någon representant från vardera kommittén med i SvRFs styrelse? 

(11) 

19. Behövs överdomare på våra tävlingar större än lokal nivå? (12) 

20. Hur ser ett SM ut 2013 och framåt?  

      Kommer bara WRAS-delen vara en regelrätt idrott. (13) 

Ponny. 

21. Kommer vi att få rida ponny över vuxen ålder? (14) 

22. Får vi fortsätta rida ponny när vi är över 18 år? (14) 
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Ekonomi. 

23.  Vad händer med WRAS tillgångar vid ett ev samgående? Hur får de klubbar som väljer  

 att stå utanför SvRF ta del av dem? Dessa pengar är ju medlemmarnas… (15) 

Grönt kort. 

24. Måste alla westernryttare ta grönt kort för att få tävla på SvRFs westerntävlingar? (16) 

Boskapstävlingar. 

25. Kommer det vara fortsatt OK att tävla i koklasser? (17) 

26.  Hur kan WRAS hävda att boskapsgrenar blir tillåtna inom westerndelen av SvRF när 

dom inte idag tillåter sina WE ryttare att rida boskapsdelen? (17) 

Medlemsavgifter. 

27. Medlemsavgifterna? Blir det väldigt mkt dyrare? (För klubbar) Ex Alla under 19 är gratis  

      inom WRAS, men ej inom SvRf. (18) 

28. Det ligger en remiss ute just nu på SvRF där förslaget är att man bl.a. ska organisera om  

      sig till regionindelning i stället för distriktsindelning. Regionerna ska bli egna rätt så  

      fristående ridsportföreningar med eget organisationsnummer där de olika grenarna ska  

      kopplas in hårdare på regionen. I remissen är det även förslag på ny finansieringsmodell  

      med medlemsavgifter, regionala avgifter Vad innebär detta för WRAS? (18) 

     Remissen skall behandlas vid SvRF:s årsstämma i maj 2013. Till dess gäller nuvarande   

     avgifter till distrikt och förbund.  

 

Dokument: Lägesinformation 2012-12-02 
Röda siffror inom parentes hänvisar till punkter i rubricerade dokument. 
29. Vad är det egentliga syftet med ett eventuellt samgående med SvRF? (punkt 01) 

30. Hur kommer FS att arbeta? (punkt 03) 

31. Organisationsstrukturen måste anpassas efter SvRf på ett för oss bra sätt. Hur blir det?  

      Antal personer som krävs? (punkterna 03 – 06) 

32. Har projektgruppen fått svar på hur vi ska ingå i SvRF’s organisation där man har en   

      uppdelning på grenar som styrs av gemensamma värderingar, tävlingsregler? Är det   

      meningen att WRAS ska bli en gren under SvRF? (punkterna 03,04 och05) 

33. Som jag ser det måste WRAS ingå i de tre sektionerna men hur ska WRAS organiseras  

      här? Eller ska vi som t.ex. i tävlingssektionen vara en egen "western" kommitté med  

      representanter i TR nämnd, banbyggarnämnd, domarfrågor etc.… (punkt 03) 

34. Hur skulle organisationsstrukturen under SvRF bli? Ska westernridningen hållas ihop av    

      en övergripande sektion eller delas de olika grenarna upp, direkt under SvRF? (punkterna  

      03 och 05) 

35.  Vid en sammanslagning kommer SvRF eller annan förening föra dialogen med  

 jordbruksverket angående Timed Events och koklasser? (punkt 03) och SvRF:s hemsida,  

       dokumentet ”Arbetsordning för förtroendevalda”, sidan 23, samt ”Distrikten frågar och  

 får svar” fråga 06.  

36.  Vad har kommitté och distriktsgrenledare för befogenheter/ uppgifter? utbildningsgång, 

    domarlicensiering, (punkt 03) samt SvRF:s hemsida, dokumentet ”Arbetsordning för  

        förtroendevalda” sidan 23. 

37. Vem gör/ uppdaterar regelböcker och kommer den fortfarande följa AQHAs,  

    överdomarutbildning? (punkt 03) samt SvRF:s hemsida, dokumentet ”Arbetsordning för    

        förtroendevalda”, sidan 23. 

38.  Hur väljs westernkommittén? Fungerar de som anställda tjänstemän? 

       Hur kommer grenkommittén att väljas i framtiden? (punkt 03) samt SvRF:s hemsida,      

       dokumentet ”Arbetsordning för förtroendevalda”, sidan 22. 

39.  Kommer SvRF fortsätta ge ut en svensk regelbok? (punkt 03) samt SvRF:s hemsida,        

dokumentet ”Arbetsordning för förtroendevalda”, sidan 23. 
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40.  Kommer alla grenar från halter till boskapsgrenar att tillämpas av SvRF? (punkt 03) samt  

       SvRF:s hemsida, dokumentet ”Arbetsordning för förtroendevalda”, sidan 23. 

41.  Hur ska den nya SvRFs organisationen se ut? (punkt 03) samt bilagan ”SvRF –  

       organisationsuppbyggnad”. 

42.  Vem kommer att få döma westerntävlingar? (punkt 03) samt SvRF:s hemsida,  

       dokumentet ”Arbetsordning för förtroendevalda”, sidan 23. 

43.  Finns det någon 5-årsplan för hur arbetet med westernridningen kommer att se ut i SvRF? 

(punkt 03) samt SvRF:s hemsida, dokumentet ”Arbetsordning för förtroendevalda”, sidan 

23.  

44. Vad blir vår roll i SvRf, hur kommer vår sammansättning se ut? (punkterna 04 – 05) 

45. Hur mycket kontakt har vi med våra medlemmar. (punkterna 04 – 05) 

46. Hur kommer DS att arbeta? (punkt 04) 

47. Träffas samtliga ridsportgrenar vid zonmötena? (punkt 04) 

48. Hur ser zonerna ut? (punkt 04) 

49. Vad blir vår roll i SvRf, hur kommer vår sammansättning se ut? (punkterna 04 – 05) 

50. Hur mycket kontakt har vi med våra medlemmar. (punkterna 04 – 05) 

51.  Kommer distriktsstyrelsen att försvinna och vi får ett utskott istället? (punkt 04) samt   

       bilagan ”SvRF – organisationsuppbyggnad”. 

52.  Kommer det att bli svårare för medlemmarna att göra sin röst hörd? (punkt 05) 

53. Vilka konkreta fördelar skulle det innebära för westernryttarna i landet? (punkterna 05,    

      06, 07) 

54. Vilka/vilken blir den stora skillnaden från idag för den enskilde WRASmedlemmen? 

       (punkt 06)  

55. Den sammanlagda kostnaden för en medlem bör inte bli för dyr, så alla har råd att vara  

      med. Viktigt att informera bra om fördelarna med medlemskapet så medlemmarna tycker  

      att avgiften är rimlig och värd sitt pris. (punkt 06) 

56. Har westernridningen i stort någon ekonomisk vinning av ett samgående? (punkten 07) 

57. En tidigare SvRF medlem, som sadlat om till westernridning hade gått ur SvRF bland  

      annat p.g.a. för höga avgifter och total brist på förståelse för och acceptans av western-  

      ridningen och dess kultur. Det verkar råda en viss misstänksamhet bland dem som varit 

      med länge vad gäller, som de tycker, SvRF:s plötsliga välkomnande och öppenhet  

      inför WRAS. De anser det vara något lurt bakom???? (punkten 08) samt   

      ”Lägesinformation 2012-10-27” punkterna 03 och 04.  

58. Båda förbundens fördelar med samgående måste redovisas. (punkt 08) samt 

      ”Lägesinformation 2012-10-27” punkterna 03 och 04.  

 

Dokument: Utrednings- och beslutsprocess ……………. 
Svaren på nedanstående frågor finns att hämta i rubricerade dokument. 

59. Beslutsgången för ett beslut om samgående eller ej behöver vara tydligare, jag vill ha en  

      tydlig formulering från projektgruppen som vi kan delge våra medlemmar. Jag sitter i  

      en styrelse, men känner mig inte helt säker på hur den här processen ser ut.  

      Hur mycket har WRU:s enskilda medlemmar att säga till om i frågan egentligen? Detta  

      framgår inte tycker jag. Ponera att en majoritet är negativt inställda till ett samgående,  

      kommer detta att framgå i ett beslutsunderlag till distriktsstyrelsen eller hur behandlas det  

      i så fall?  

60. Kommer WRAS klubbarna att gå in direkt i SvRF vid ett eventuellt inträde eller ska varje  

      klubb inträda i SvRF individuellt enligt kap 10 § 39, medlemskap i förbundet enligt  

      grundstadgarna? 

61. Får wrasklubbarna själva ansöka om medlemskap i SvRF? Kan WRAS-klubbar välja att  

      stå utanför en sammanslutning 


