
 
 
 
 
Förbunds- och föreningsstadgar 
  
 
Western Riders Sjuhärad Borås (nedan kallat WRSB) föreslår att Western Riders Accociation 
of Swedens (WRAS)förbundsstämma 2018 röstar för att återta de stadgar man hade innan 
distriktets avskaffande, men där det som rör distrikten är borttaget eller anpassat efter den 
nya organisation som råder. 
  
Vid en närmare granskning av de stadgarna som träde i kraft 2017-11-11 har WRSB fått 
uppfattningen att dessa kraftigt motverkar och hindrar föreningarna i deras arbete ut mot 
medlemmarna.  
  
Att medlemmar i förening ska ha betalat sin medlemsavgift senast två månader innan 
årsstämma för att vara röstberättigad innebär i praktiken att medlemmarna måste betala in 
ny årsavgift innan tidigare år ens avslutats. Som förening kommer det vara mycket svårt att 
motivera medlemmarna till detta. Att medlem som inte betalat medlemsavgift ska 
underrättas om att denne avförs från medlemsregistret innebär ett onödigt merarbete för 
föreningen. Medlemmar betalar in sina avgifter efterhand under året då föreningen har 
sådan aktivitet som kräver medlemskap och som medlemmen vill delta i, t.ex. årsmöte eller 
tävling. Generellt är medlemmar medvetna om att har man inte betalat in medlemsavgift 
efter årsskiftet är man inte längre medlem, att föreningen ska behöva informera om detta 
varje år innebär att föreningen går ut med onödigt information. Ju mer onödig information 
föreningen går ut med desto större risk finns det att medlemmar slutar läsa information som 
skickas ut/läggs ut på hemsida och sociala medier. Att föreningen dessutom måste påminna 
enskild medlem upprepade gånger om att betala medlemsavgift innan denne kan uteslutas 
innebär ett merarbete varje år som rimligen inte kan begäras av en ideell styrelse. 
  
Att tvist mellan parter som är antingen enskild medlem, förening eller förbund inte får 
väckas i allmän domstol innebär i praktiken att om t.ex. en kassör förskingrar förenings eller 
förbundets pengar kan skadeståndskrav inte väckas, varken civilrättsligt eller vid en 
eventuell brottmålsrättegång. Förening eller förbund har då ingen möjlighet att med 
tingsrättens hjälp kräva tillbaka pengarna. Den tidigare skiljeklausulen skrevs med noggrann 
eftertanke och formulering utefter hur svensk lagstiftning ser ut och antogs av 
förbundsstämman för bara några år sedan. Man bör inte byta ut den mot en klausul som 
fullständigt bakbinder hela förbudet och dess medlemmar. 
  
Att WRAS numera har sådana stadgar att en förening som WRSB, medlemmar i WRAS sedan 
nästan 30 år tillbaka, börjat föra diskussioner om ett eventuellt utträde ur förbundet är 
skrämmande och något som förbundet bör se mycket allvarligt på. Om den typen av samtal 
förs i WRSB kan man misstänka att tankarna även finns i fler medlemsföreningar. Förbundet 



 
 
bör därför omedelbart påbörja ett arbete för att få medlemsföreningarna att känna att 
förbundet arbetar för föreningarna, inte emot. WRSB föreslår därför 
  
-att förbundsstämman utser en arbetsgrupp att omedelbart påbörja arbetet med att 
anpassa de tidigare stadgarna de stadgarna vi gick efter före 2017-11-11 till den organisation 
som nu råder, med förbund och föreningar -utan distrikten. 
  
-att arbetsgruppen ska få en begränsad tid att utföra sitt arbete på, förslagsvis en månad, 
innan förslaget ska skickas ut till medlemsföreningarna för en kort svarstid.  
  
-att förbundsstämman kallar till extra förbundsstämma så snart arbetsgruppen lämnat ett 
slutligt förslag på de gamla (Före 2017-11-11), anpassade stadgarna. 
  
-att ytterligare en extra förbundsstämma sätts ut sex månader efter den förra för det fall 
förslaget bifalls. 
  
-att det finns möjlighet för föreningarna att delat via videolänk/Skype/telefon vid de extra 
förbundsstämmorna. 
 
 
  
  
Styrelsen i Western Riders Sjuhärad Borås 
  
 


