Western Riders Association of Sweden

Förbundsstämma 2018.
Förbundsstyrelsens yttrande
Motion nr 1.
Motionens innehåll
Förening: High Chaparral Western Riders (HCWR)
Angående stadgeändring av medlemsavgift, medlemsgodkännande samt kallelse till
föreningsstämma.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Motionären yrkar på att de två sista attsatserna i § 4 stryks samt att kallelse till föreningsstämman
ska vara två veckor.
Förbundsstyrelsen är enig med motionären om att de två sista attsatserna i § 4 gör att klubbens
arbete blir onödigt krångligt och bör skrivas om.
Att kalla till föreningsstämma senast två veckor innan stämma anser förbundsstyrelsen som för
kort kallelsetid. Även tre veckor är en kort tid för att föreningen ska hinna yttra sig över från
medlemmarna inkomna motioner. Förbundsstyrelsen har till förbundsstämman inlämnat
proposition i båda dessa fall.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att motionen anses som besvarad med vad som anförts i förbundsstyrelsens yttrande.
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Motion nr 2.
Motionens innehåll
Förening: Strängnäsbygdens Western Riders (SbyWR)
Angående stadgeändring av inbetald medlemsavgift, medlemsgodkännande samt kallelse till
föreningsstämma.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Motionären yrkar på att Kap3 § 4 skrivs om att medlem senast på årsmötesdagen kan påvisa
inbetald medlemsavgift samt att Kap 3§1 justera tid när kallelse och föredragningslista skickas till
medlemmarna
Förbundsstyrelsen är enig med motionären att medlemsavgift betalas in senast innan
föreningsstämman samt att kallelse skickas ut senast 6 veckor före årsmötet.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att motionen bifalles.
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Motion nr 3.
Motionens innehåll
Förening: Dala Western Riders (DWR)
Angående stadgeändring ändra Kap 3§4 i föreningsstadgarna.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Motionären yrkar på att kapitel 3 § 4 ändras. Medlemsavgift erläggs senast innan stämmans
öppnande.
Förbundsstyrelsen är enig med motionären att medlemsavgift betalas in senast innan
föreningsstämman.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att motionen bifalles.
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Motion nr 4.
Motionens innehåll
Förening: Midnattssolens Westernryttare (MSWR)
Kapitel 3, 4 § i föreningsstadgarna behöver förtydligas.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Motionären yrkar på att medlemskap för föregående år ska ligga till grund för rösträtt, yttrandeoch förslagsrätt på årsmötet för föreningen behöver detta förtydligas.
Förbundsstyrelsen är enig med motionärens intention att förtydliga rösträtten så att spontana
kupper strax innan ett årsmöte undviks genom att se till att medlem med rösträtt även har betalt
medlemsavgift för pågående och föregående år. Förbundet anser däremot att det ska finnas
möjlighet och flexibilitet för en förening att hantera eventuella planerade kupper på egen hand
med de riktlinjer som varje förening har.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att motionen anses som besvarad med vad som anförts i förbundsstyrelsens yttrande.
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Motion nr 5.
Motionens innehåll
Förening: Snapphanebygdens Westernryttare West Riders (SbWR)
Avskaffa ryttare och hästlicenser i WRAS , då detta inte tillför något utan tvärtom hindrar ekipage
från att tävla.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Motionären yrkar på att Kapitel i regelboken som beskriver Licensbestämmelser för häst och
rytttarlicenser avskaffas, alternativ att endagarslicens återinförs.
Förbundsstyrelsen anser att licenserna inom WRAS är förhållandevis låga, om jämförelse görs med
andra hästsporter i Sverige.
Endagslicenserna avskaffades 2011 pga. det var en stor börda för tävlingsarrangerande klubbar att
handha och administrera då dessa ej går att administrera i tävlingssystemet.
Att omvandla endagslicenser till årslicens efter uppnådd summa, ställer höga krav på
arrangerande klubb så att det rapporteras rätt in till Förbundet omgående efter tävling. Risken är
att detta inte går att genomföra tillräckligt snabbt efter tävling och att då ryttaren får betala
endagslicens på tävling trots uppnådd total summa. Med ett system som kan korrigera detta
automatiskt kan det vara genomförbart.
Att avskaffa licenser inom WRAS skulle innebära en ekonomisk förlust för Förbundet WRAS.
I dessa licenser ingår en olycksfallsförsäkring som alla har som har löst licens. Licensen täcker både
träning och tävling till häst.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att motionen avslås på grund av att det skulle bli en för stor ekonomisk avbräck för förbundet i sin
dagliga verksamhet.
att motionen avslås på grund av att det skulle bli en för stor administrativ uppgift för föreningarna,
att införa endagarslicens.
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Motion nr 6.
Motionens innehåll
Förening: Western Riders Sjuhärad Borås (WRSB)
Återgå till de stadgar man hade innan distriktets avskaffande, men där det som rör distrikten är
borttaget eller anpassat efter den nya organisation som råder.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Motionären yrkar på att återgå till de gamla stadgarna.
Förbundsstyrelsen är enig med motionären och medveten med motionären att stadgarna behöver
korrigeras och rättas till. Stadgarna är det regelverk en förening ska förhålla sig till men samtidigt
ska de vara flexibla och förändringsbara om de behöver justeras till.
Stadgarna i sin helhet är densamma som innan omorganisationen med undantag att föreningarna
inte behöver skicka in några ekonomiska rapporter. Det räcker med antal medlemmar i föreningen
samt styrelsens sammansättning. Nytt är också att antal ombud från föreningen vid förbundets
årsstämma och regionala koordinatorer. I och med att distrikten är borta går det att förlägga
föreningarnas årsmöten lite senare på året.
Beslutar förbundsstämman att det ska tillsättas en arbetsgrupp för att gå igenom och korrigera
stadgarna tillsätt det en arbetsgrupp som tar fram en tidplan i samråd med förbundsstyrelsen.
Kallelse till extra förbundsstämma sker enligt stadgarna Kap 3§7
Förbundsstyrelsen har till årsstämman skrivit förslag (proposition) på korrigering i stadgarna där
det så behövs.
Notera att: De nya stadgarna har legat på beredning hos alla WRAS föreningar och forna Distrikt
sedan vårvintern 2016 och presenterades på årsstämman 2016. Och därefter på höstkonventet
2016. På årsstämman 2017 skickades stadgarna ut inför årsmötet för granskning och ytterligare
utskick till föreningarna inför extra årsstämman 2017. De kommentar förbundet har fått från
arbetsgrupperna har korrigerats under arbetets gång.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att förbundsstämman utser en arbetsgrupp anses besvarad.
att arbetsgruppen ska få en begränsad tid att utföra sitt arbete på anses besvarad
att förbundsstämman kallar till extra förbundsstämma anses besvarad enligt Kap 3 § 7.
att ytterligare en extra förbundsstämma sätts ut sex månader efter den förra för det fall förslaget
bifalles.
att extra förbundsstämman ska det vara möjligt för föreningarna att använda sig av
videolänk/Skype/telefon bifalles.
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