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Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2 
Detta dokument innehåller frågor som kommit projektgruppen tillhanda från klubbar och 
enskilda medlemmar. Svaren på frågorna är markerade med rött. De informationsdokument 

som det hänvisas till i svaren har tidigare sänts ut till distrikt och klubbar för vidarebefordran 

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

 

01.  Loggan – hur kan vi identifiera oss?  

       Det avgör varje klubb. 

02.  Kommer det att vara möjligt att både vara medlem och tävla western i den nya  

       organisationen och samtidigt vara medlem i annan westernorganisation och tävla på deras   

       tävlingar? 

Inom SvRF fungerar det enligt följande. En tävling måste arrangeras av en 

medlemsförening. Föreningen kan ha en eller flera samarbetspartners t ex. andra 

föreningar eller ett företag. En fristående arrangör behöver en av SvRF:s 

medlemsföreningar som ansvarig arrangör, eller kan man starta en ny förening om man är 

minst 25 medlemmar. Se dokument ”Distriktsstyrelserna frågar och får svar”, fråga 05  

03.  Ska WRAS ingå i alla de 5 utskotten som finns i SvRF?  

       Kanske önskvärt på sikt men är inte aktuellt vid inträdet. 

04.  Kommer ryttare att omfattas av några försäkringar via medlemskapet? 

       Lika som i dag. 

05.  Till sist; vad föll det på förra gången ett samgående med SvRF diskuterades?  

Enligt befintlig dokumentation från 1997: Förhandlingsarbetet drevs i projektform. Inför 

årsmötet 1997 lämnade projektgruppen följande kommentarer: Ett ingående i SvRF 

skulle ge helt andra möjligheter att nå ut med vår sport, än vi har i dag. Vi skulle också nå 

helt annan acceptans om vi är med i ett RF-förbund. Vi skulle kunna ha mycket nytta av 

SvRF:s kansli och deras rutiner. Men att inte hantera häst i grimma på tävlingsplats, att 

inte rida på yngre hästar än 4 år och att bära hjälm - detta ville inte SvRF göra avsteg 

från. På årsmötet 1997 röstade ett enigt årsmöte emot anslutning, då WRAS, från SvRF:s 

sida, inte erhöll någon förståelse för vare sig vår sports särart eller regler. Dessutom 

skulle WRAS blivit tvunget att upphöra som självständigt organ för sporten med 

splittring av verksamheten som följd. En anslutning till SvRF hade också medfört ökade 

kostnader för westernridningen utan motsvarande fördelar i retur. 

06.  Hur kommer grenkommittén att väljas i framtiden? 

Tävlingssektionen utser ordförande i grenkommittéerna. Ordförande utser sin kommitté 

som sedan fastställs av TS. Kommittéordförande kan inneha sitt uppdrag max 2 perioder 

om 4 år. 

07. Bidragsfrågan tycks vara förknippad med att en klubb måste ha en fysisk anläggning där  

       man bedriver verksamhet?  

       Nej, det stämmer inte. Endast om man söker anläggningsbidrag. 

08.  Vilka krav kommer det att ställas på veterinärer vid tävling?  

       Samma som i dag, regleras av Jordbruksverket. 

09.  Kommer man fortfarande att kunna tävla E-klasser utan licens och medlemskap?  

       E-klasser som benämning försvinner men motsvarighet finns. 

10.  Får en ponny som startat i en klass för stor häst återigen starta i en klass för ponny?  

       Ja. 

11.  Lojalitetsregeln – dispenserna, hur går det till, vilka kan få, kostnad, lätt att få eller inte? 

       Mom. 130. Se fråga 02 ovan. 
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12.  I svaret till fråga 5 står det att man inte får tävla i andra westernföreningar utanför Svrf.  

 Om så sker blir medlemmen avstängd från att i fortsättningen tävla på tävlingar som  

   arrangeras av Svrf / Westernkommittén . Betyder detta att jag inte får tävla inom   

       SRCHA, SQHA, RHC, RHA eller tävlingar som rasklubbar ordnar för sina medlemmar?  

       Ja. Se fråga 02 ovan.  

 

13.  En lokal licens i Svrf kostar 700 kr . Har ni förhandlat ner det priset allmänt eller är  

       licensen för westerngrenar bara lägre? Ja. 

       Kommer man i så fall inte kunna anmäla sig till en   

       hopptävling inom Svrf utan man måste lösa en annan licens?  

       Måste lösa en annan licens. 

14. Vad gäller hästlicenserna? Kan jag tävla min Westernhäst som har livstidslicens sedan 

tidigare i WRAS, i hoppning på samma licens?  

       Ja. 

15. Inom Svrf kan man bara tävla KM i en klubb . Om jag vill tävla KM i min westernklubb   

och sedan vill jag tävla KM i körning och hoppning i en annan klubb . Kan jag göra det 

då?  

 Ja, om man är medlem i respektive klubb. 

16. Disciplinnämndens inflytande.  

       WRAS:s nuvarande disciplinnämnd upphör.  

17.  Kan SvRF ta bort moment 130 eller, specifikt under western-TR, att alla tävlingar utanför    

  SvRF inte bidrar till avstängning?  

       Nej. 

18.  Vad hindrar SvRF från att bilda en egen westernkommitté och att enskilda klubbar  

 ansluter sig till SvRF om de vill? Varför ska WRAS upplösas?  

        Ingenting som hindrar så vitt vi vet, men vi utreder inte den frågan. 

19. Om WRAS upphör och går in som ”westernkommittén” och en tidigare WRAS klubb  

 väljer att inte gå med, kan denna klubb välja att gå med i ett annat förbund typ SRCHA,  

 NCHA?  

       Ja. 

20. Blir grönt kort för koklasser kvar? Förslag: Gör om det till brunt för att inte blandas ihop. 

        Finns inget ”grönt kort” för koklasser utan det heter ”boskapslicens” och den blir kvar. 

21. Vad händer med de klubbar som väljer att inte ingå i SvRF, blir de ”laglösa”?  

        Kan stå som självständig förening eller gå med i annat förbund. 

22. Kan man få en garanti på att licensavgifterna för de högre klasserna inte höjs radikalt 

efter 3 år?  

       Nej. 

23.  Måste dispens sökas för varje tävlingstillfälle eller kan det gälla för hela året?  

       Ansökan om dispens gäller bara för förening och måste sökas för varje tillfälle. 

24. Finns bidrag att söka för utrustning och hästmaterial inom westernridningen på befintlig 

ridskola som behöver utöka sitt utbud för att passa denna gren?  

      Ja, från ”Idrottslyftet” för utrustning. 

25.  Var kommer klubbarnas ekonomiska bidrag från sponsorer att hamna?  

       Det avgör respektive klubb.  

26.  Kommer arbetet med den eventuella sammanslagningen fortsätta efter ett mot förmodat  

 nederlag på FS årsstämma?  

 Nej, utredningen kommer inte att fortsätta. 
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27.  Kommer det att finnas medel och/eller bidrag för att starta upp med westernlektioner på  

 ridklubbarna på utbildade hästar och med rätt anpassad utrustning? Inom vilken rimlig tid  

 kommer detta bli verklighet?  

 Det ankommer på respektive klubb.     

28.  Koklasser? Hur kan WRAS hävda att boskapsgrenar blir tillåtna inom westerndelen av   

      SvRF när de idag inte tillåter sina WE ryttare att rida boskapsdelen?  

Enligt besked från SvRF vid behandling av frågan i Arbetsgruppen. Detta gäller alla svar 

vi ger – först efter behandling i Arbetsgruppen. 

29.  Kvarstår moment 130 dvs förbud att tävla för andra organisationer (ej avel)?  

 Ja. 

30.  Kan SvRF ta bort mom130 eller specifikt skriva in under Western-TR att alla tävlingar 

utanför SvRF inte bidrar till avstängning?  

 Nej. 

31. Licensavgifter? Vad får vi för den ökade kostnaden?  

 Se ”Lägesinformation 2012-12-02”. 

32.  Grönt kort på varje gren?  

 Nej, ej grenspecifikt. 

33.  Medlemsavgifter? Höjningen motiverad av? 

  Ingen höjning av senioravgifter, ungdomsavgifter tillkommer enligt SvRF:s regler. 

34.  Hur ska SvRFs nya organisation se ut?  

 Beslutas av SvRF:s årsstämma. 

35.  Vad kommer kommitté och distriktsgrenledare har för befogenheter/uppgifter?  

Grenkommittéerna ansvarar för respektive gren från klubbtävling till mästerskap, ska 

arbeta för att utveckla och skapa förutsättningar för sin gren. 

 Arbetar med följande frågor: 

 Tar vartannat år fram ett mål och en strategi för grenen på 2 respektive 6 år 

 Tar årligen fram en verksamhetsplan för grenen 

 Tar fram ett budgetäskande till verksamhetsplanen 

 Tar årligen fram en mästerskapsplan för kommande 4 år 

 Tar tillsammans med informationsavdelningen ta fram en mediaplan för kommande 

 år enligt givna direktiv 

 Att arbeta med Marknadsavdelningen och de aktiva för att teckna sponsor- och 

 samarbetsavtal för grenen enligt givna direktiv 

 Att grenens TR-nämnd tar fram TR-ändringar klart varje år 30/9 

Att grenens Domarnämnd ansvarar för att det utbildas det antal domare som respektive 

gren behöver på olika nivåer. 

 Att grenens Banbyggarnämnd ansvarar för att det utbildas banbyggare. 

 Ansvarar för att det finns en funktionell tävlingstermin för kommande år tillsammans 

 med sportavdelningen, 

 Ansvarar för att det finns SM arrangörer (arrangören tilldelas SM av TS) och att våra 

 SM håller hög kvalité efter givna direktiv. 

 Hålla arrangörsträffar. 

 Ansvarar för att det finns en ”Facebook” sida för grenen enl. SvRF´s policy med 

 ansvarsfördelning om handhavande. 

 Ansvarar och följer upp överdomarrapporter från nationell nivå 

36.  Utbildningsgångar? SvRF ska tydligen ta hand om detta?  

 Westernkommittén handlägger. 

37.  Domarlicensiering från SvRF?  

 Från Westernkommittén. 
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38.  Kommer SvRF att fortsätta ge ut en svensk regelbok?  

 Utges av Westernkommittén. 

39. Vem som gör/uppdaterar regelböcker (och om den fortfarande skall följa AQHA´s)? 

Westernkommittén handlägger.  

40.  Överdomarutbildning?  

 Westernkommittén handlägger. 

41.  Disciplinnämndsinflytande? 

  WRAS:s disciplinnämnd upphör 

42. Vilka är fördelarna med att gå med? Redovisning detaljerat önskas.  

 Se ”Lägesinformation 2012-12-02” 

43.  Hur väljs westernkommittén? Eller fungerar de som anställda tjänstemän?  

Tävlingssektionen utser ordförande i grenkommittéerna. Ordförande utser sin kommitté 

som sedan fastställs av TS. Kommittéordförande kan inneha sitt uppdrag max 2 perioder 

om 4 år. 

44.  Kommer alla tävlingsgrenar inom westernridning att behållas utan större påverkan? 

(Tänker främst på kosseklasserna).  

 Westernkommittén avgör.  

45.  Vad är det som hindrar SvRF från att bilda en westernkommitté och att enskilda klubbar 

ansluter sig till SvRF, om de vill? Med andra ord, varför ska WRAS upplösas?  

 Inget hinder. 

46.  Om WRAS upphör och går in i Westernkommittén i SVRF, och en tidigare WRAS-klubb 

väljer att inte gå med i SvRF (eftersom klubbarna inte ansluts automatiskt), kan denna 

klubb välja att gå med i annat förbund då, typ SRCHA eller NCHA etc?  

 Ja. 

47.  Kan man tävla för SvRF-klubb på en tävling och för icke-ansluten klubb på en annan 

tävling? Exempel: På klubbtävling tävlar jag för nuvarande WRAS-klubb men på RHC 

tävlar jag för NCHA. Är detta möjligt?  

 Nej. 

48.  Kommer alla westerngrenar från halter till boskapsgrenarna att tillämpas/tillhandahållas i 

SvRF? 

 Westernkommittén avgör. 

49.  Vad händer med WRAS tillgångar vid ett eventuellt samgående?  

 Framgår av stadgarna. 

50.  Hur får även de klubbar som väljer att stå utanför SvRF del av dem?  

 Framgår av stadgarna. 

51.  Vad händer med en klubbens tillgångar om de väljer att inte gå med i SvRF? Tillfaller de 

fd WRAS?  

 Framgår av klubbens stadgar. 

52.  Kommer man som westernklubb utanför SvRF kunna vara en sektion i ridklubb, som det 

är nu i några avseenden?  

 En westernklubb kan inte bli sektion i en ridklubb. 

53.  Måste alla westernryttare ta grönt kort för att få tävla på SvRF-westerntävlingar?  

 Se dokument ”Distriktsstyrelserna frågar och får svar”, fråga 16.  

54.  Blir grönt kort för koklasser kvar?  

Finns inget grönt kort, heter boskapslicens som blir kvar. 

55.  Vem i westernkommittén har kompetens att föra vår talan och stå upp för koklasserna? 

Westernkommittén är inte bemannad i dagsläget.  
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56.  Mycket arbete och kunskap bakom Jordbruksverkets idag positiva inställning till våra 

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

Jordbruksverket i frågor angående timed events och boskapsklasser?  

 Westernkommittén. 

57.  Kan dispensansökan för att delta i annan tävling än sådan arrangerad av SvRF bli 

kostnadsfri?  

 Enskild ryttare kan inte ansöka om dispens. 

58.  Kommer westernridningen få instruktörs/tränar utbildningar på C, B, A nivå om ett 

sammangående sker?  

 Westernkommittén handlägger. 

59.  Finns det bidrag att söka för utrustning och hästmaterial inom westernridningen på 

befintlig ridskola (eng. inriktad sedan tidigare, men som kan behöva utöka sitt utbud för 

att passa denna gren)?  

 Kan ansökas för utrustning från ”Idrottslyftet”. 

60.  Vad finns det för hinder för att inte stryka mom. 130 ur TR? Om svaret är; -att det kan 

förekomma tävlingar som är arrangerade utan befogad kunskap, så "tävlingen" kan 

innebära en skaderisk... Varför då inte skriva in i TR en paragraf om att 

tävlingsarrangörer för andra tävlingar utanför SvRF bör ha befogad kunskap om att 

arrangera tävling på ett säkert sätt i sin specifika gren eller dylikt?  

 SvRF har ingen avsikt att stryka mom. 130 ur TRI. 

61.  Kommer SvRF´s westernkommitté arrangera boskapstävlingar?  

 Tävlingar arrangeras av klubbar. 

62.  Vad händer med sammanslagningen om något distrikt säger 'nej tack ' och några säger 'ja 

tack '?? Krävs 100% el bara majoriteten?  

 Det krävs enkel majoritet. 

63.  Kommer det att finnas någon representant från vardera kommittén med i SvRF's styrelse?       

       Nej. 

64.  Vem kommer att få döma ” WRAS”-tävlingar?  

       Domare godkänns av Westernkommittén. 

65.  Var kommer klubbarnas ekonomiska bidrag från sponsorer att hamna?  

       Avgör den enskilda klubben. 

66.  Varför ska det vara så lång väg för dessa frågor vi ska skicka in? Distriktstyrelse-wras-  

       projektgrupp... 

Se dokumentet ”Utrednings- och beslutsprocess inför ett eventuellt samgående mellan 

WRAS och SvRF”. Utsänt 2012-12-21. 

67.  Blir det ännu längre kommunikationsväg i SvRF?  

       ”Nej, se ”Lägesinformation 2012-12-02”, organisationsschema. 

68.  Kommer arbetet med den eventuella sammanslagningen fortsätta efter ett mot förmodan    

       nederlag för styrelsen på förbundets årsstämma?  

       Nej. 

69.  Och hur ska ridlärarna utbildas på western, i hantering och ridning?  

Se frågan ovan, inom vilken rimlig tid kommer detta att kunna bli en verklighet? 

Westernkommittén hanterar. 

70.  Ang utrustning, kommer SvRF godkänna ridning på bosal, bettlöst, stång, och utan 

nosgrimma?  

       Ja. 
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71.  Ett förslag till SvRF och WRA:, kan inte detta samgående ske successivt, som tex att 

arbeta för att western kommer in på ridskolorna som sektioner? När man sen efter några 

år kan bedöma samarbetet och utbildning av lärare mm och se vad som krävs för att det 

ska funka?  

 Ankommer på klubbarna att driva frågorna lokalt. 

72.  Enskilda medlemmens väg att kunna påverka i SvRF? Dvs hur kommer det att fungera i 

SvRFs nya organisation?  

 SvRF:s nya organisation behandlas i maj 2013. 

73.  Dagsläge: Nu har vi ett förbund med totalt knappt 3000 medlemmar ,och därur skall det 

rekryteras 342 styrelsemedlemmar till klubbar , distrikt och förbund (om man räknar på 7 

pers i varje styrelse och 45 klubbar) oräknat valberedningar, revisorer osv. Alltså skall 

mer än 10 procent av våra medlemmar sitta i styrelser?  Kan man inte lägga ner Distrikten 

och verka för en kortare väg mellan medlem och FS?  

 Jo det kan man. 

74.  Har WRAS diskuterat detta ev samgående med samtliga western föreningar 

(avel/tävlingsföreningar) innan kontakt togs med SvRF? Vad var i så fall svaret?  

 Nej, ingen diskussion före kontakt med SvRF. 

75.  Varför måste WRAS gå med i SvRF?  

 WRAS måste inte gå med i SvRF. 

76.  Varför har WRAS inte valt att utöka samarbetet inom western före en diskussion med 

SvRF?  

 Det pågår fortlöpande samtal om utökat samarbete inom WesternSverige. 

77.  Varför har inte frågan om ev samgående börjat på klubbnivå med information och 

intresseförfrågan?  

 Den ursprungliga motionen emanerade från en klubb via distrikt till förbundsstämman. 

78.  Varför får inte klubbarna rösta?  

 Klubbarna får rösta när det finns någonting att rösta om. 

79.  Vilka är ombuden som gett projektgruppen tillåtelse/mandat att undersöka möjligheterna? 

Projektgruppen arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen. 

80.  Hur valdes projektgruppen?  

 Projektgruppen utsågs av förbundsstyrelsen. 

81.  Är detta grunden för hela samgåendet : FEI har reining inom sitt program så då måste 

ridsportförbundet kunna skicka reiningryttare till EM och VM?  

 Nej. 

82.  Är bidrag från SvRF enda fördelen?  (Det finns andra vägar att gå för att få bidrag än 

SvRF)  

 Nej. 

83.  Varför får inte vi (medlemmarna) all information före ett beslut ska tas om fortsatt 

utredning?  

 Avsikten är och har hela tiden varit att information går ut före beslut. 

84.  I dagens WRAS-organisation är det tydligt att all information inte når ut via den väg som 

ska föra ut information FS-Distrikt-klubb-medlem. Hur kommer det att bli i den större 

organisationen SvRF?  

 Projektgruppen kan inte svara på denna fråga.  

85.  Är detta ett once- in- a- lifetime- offer?  Dvs varför måste vi hasta framåt till 

sammanslagning (ingående) i SvRF? Var vi inte välkomna när vi var mogna?  

 Vi måste inte hasta framåt. 
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86.  SvRF har sin årsstämma i maj där de kommer att ta beslut om sin organisationsutredning 

(http://www.hastmagazinet.com/newsItem.aspx?id=57258) Där kan mycket förändras. 

Varför avvaktar vi inte detta INNAN vidare utredning/röstning?  

 Så kommer att ske. 

87.  Ang utskick: "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."  Vad är WRAS´styrelsens motbud eller krav?  

 Samgående eller ej. 

88.  WRAS organisationsmodell har gått från att vara en organisation med väldigt 

självständiga klubbar som gick samman i WRAS för att samordna vissa väsentliga frågor 

till att bli en nu toppstyrd organisation med livegna klubbar. Med Distrikten skapades 

dessutom en filternivå som avskärmade förbundsstyrelsen från medlemmarna.  Klarar en 

sådan organisation av att hantera denna sakfråga?  

 Vi ser inte att klubbarna är livegna eftersom det för närvarande verkar vara fullt 

deltagande i sakfrågan. 

89.  Vad innebär full status som idrottsorganisation?  

Ett samgående med SvRF innebär att westernridning blir en etablerad sport i Idrotts-

Sverige. Förmodligen kan det underlätta för SvRF:s övriga cirka 900 klubbar att starta 

westernridning som en ny gren och för de cirka 500 ridskolorna att ta upp westernridning 

på sitt program. Detta sammantaget bör ge kraftigt ökade förutsättningar för tillväxt inom 

westernridningen och dess tävlingsverksamhet.  

Westernkommittén, som i princip ersätter WRAS:s förbundsstyrelse, har tydligt fokus på 

tävlingsverksamheten, vilket bör vara till gagn för westernridningen och därmed ännu 

bättre stödja utvecklingen inom de enskilda westernklubbarna.  

Ett samgående ger också rätt att ha westernrepresentanter med i diskussionerna angående 

hur TR ska utformas och hur hela hästsverige ska se ut i framtiden. 

Utbildning och ungdomsverksamhet. Medlemmarna kommer 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.  

 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. 

90.  Lokalt aktivitetsstöd är väl för de som är under 25 år vilket gör att det inte är så många 

plus när det gäller westernridning?  

 Ungdomarna betyder tillväxt och framtid. 

91.  De bidrag som nämns – vem delar ut dem? Distriktet som vi skulle tillhöra?  

 Varje klubb ansöker. 

92.  Förklaring behövs kring ”våra” begrepp i förhållande till SvRF:s beträffande att: 

 - Bevara vår kultur. 

 - Bibehålla vår organisationsstruktur. 

 - Bibehålla oförändrat regelverk. 

 - Uppnå full status som idrottsorganisation. (Se punkt 89 ovan.) 

Bevara vår kultur. Kulturen har skapats, samt finns och bevaras inom klubbarna, som 

även vid en anslutning till SvRF behåller sin föreningsrättsliga självständighet. Klubbarna 

kan också sinsemellan träffas och t ex arrangera gemensamma tävlingar och på så sätt 

förstärka att kulturen bevaras. Alltså bedömer vi att ett samgående inte bör medföra några 

negativa konsekvenser i det avseendet. 

(forts!) 

http://www.hastmagazinet.com/newsItem.aspx?id=57258
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Bibehålla vår organisationsstruktur. Klubbarnas placering inom SvRF framgår av 

bifogat organisationsschema. Klubbarna kommer att vara anslutna till det distrikt där man 

geografiskt hör hemma och kommer att ha en tävlingsrelation till Westernkommittén. I 

stort sett liknande de förhållanden som gäller inom WRAS, med relationer till 

distriktsstyrelse och förbundsstyrelse, men med en hög grad av självständighet. 

Klubbarna kommer att ha direkt rösträtt vid förbundsstämman vilket man inte har inom 

WRAS, där man röstar genom ombud. 

Bibehålla oförändrat regelverk. Kan konstateras att SvRF inte har några synpunkter på 

den delen som berör själva tävlingsreglerna. Dessa kommer dessutom att vara en uppgift 

för Westernkommittén att följa upp och administrera. Beträffande det allmänna 

reglementet gäller SvRF:s Tävlingsreglemente I (TRI). Tävlingsreglementet, TRI är 

tillgängligt på SvRF:s hemsida. 

94.  Vad kommer det att innebära för våra medlemsavgifter? Andel till distrikt o dyl. 

 Se dokumentet ”Distriktsstyrelserna frågar och får svar”, fråga 18.  

 Försäkringsfrågor? Se punkt 4 ovan.  

95.  Vad kommer det att innebära för tävlingsorganisationen? Andra krav än idag vad gäller 

funktionärsstab, rapportering mm?  

 Westernkommittén hanterar. 

96.  Omdiskuterade regler: endast leda i huvudlag med bett, hjälm kontra hatt, uppbindning, 

vaccinationer, priser?  

 Westernkommittén hanterar. 

97.  Varför vill SvRF ha med oss?  

 Se ”Lägesinformation 2012-12-02” punkt 08. 

 98. WRAS projektgrupp redovisar i informationen till medlemmarna enbart potentiella 

fördelar med en upplösning och skapande av grenkommitté i SvRF, och utelämnar helt 

potentiella nackdelar. Är projektgruppen/Förbundsstyrelsen objektiva i sin rapportering?  

 Svaret på medlemmarnas frågor avgör vad medlemmarna kan uppfatta som för eller 

nackdelar. Projektgruppen och förbundsstyrelsen har ingen anledning att inte vara så 

objektiv som möjligt.  

Helt korrekt. 

99. Bedrivs denna fråga i medlemmarnas intresse? I så fall varifrån väcktes denna fråga? 

 Av en motion vid förbundsårsstämman år 2007. 

 


