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 Western Riders Association of Sweden 

Förbundsstyrelsens yttranden över inkomna motioner till 

Förbundsårsstämman 2014. 
 

 

Distrikt Mitt 

 

Motion 6. RRKW. Att distriktet vid sin stämma utser en suppleant, så att distriktet inte 

riskerar stå utan valberedare om denne ej kan fullgöra sin uppgift.  

FS föreslår att motionen bifalls. 

Kommentar: Om Förbundsstämman bifaller innebär det ett indirekt beslut om stadgeändring. 

(Se även Distrikt Syd motion 2) 

 

 

Distrikt Nord. 

 

Motion 1. WINN. Motion angående Tävlingsprogrammet. 

FS föreslår att motionen bifalls. 

Kommentar: I samband med det fortsatta utvecklingsarbetet av tävlingssystemet kommer FS 

att ta hänsyn till motionärernas synpunkter. 

 

 

Distrikt Syd 

 

Motion1. Suppleanter till ombud till WRAS förbundsstämmor. 

Det bör utses 5 suppleanter för att i möjligaste mån ha fulltalig representation 

FS föreslår att motionen bifalls. 

Kommentar: Om Förbundsstämman bifaller innebär det ett indirekt beslut om stadgeändring.  

 

Motion 2. Suppleant för ordinarie valberedare ska utses av distriktsstämman. 

FS föreslår att motionen bifalls. 

Kommentar: Om Förbundsstämman bifaller innebär det ett indirekt beslut om stadgeändring. 

(Se även Distrikt Mitt motion 6) 

 

Motion 3. Att den ekonomiska redovisningen för år 2013 på nytt granskas av extern 

revisionsbyrå. 

FS föreslår att motionen avslås. 

Kommentar: 2013 års ekonomiska redovisning föreläggs Förbundsstämman 2014. 

Förbundsstämman avgör om den ekonomiska redovisningen kan godkännas eller inte. Vid ett 

godkännande finns ingen anledning till extra översyn. Vid ett icke godkännande är det 

Förbundsstämmans uppgift att ge FS direktiv om att vidta åtgärder. 

  

 

Distrikt Väst 

 

Motion 8. WRSB. Revision för 2012 Täby. 

FS föreslår att motionen avslås. 
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Kommentar: 2012 års verksamhet är granskad och godkänd av årsstämman 2013. Styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet. 

 

Motion 9. WRSB. Förbundets revisorer får ej ha styrelseuppdrag i distrikt eller förbund 

inom 5 år. alt. oberoende auktoriserade revisorer 

FS föreslår att motionen avslås. 

Kommentar: FS anser att personer som haft revisorsuppdrag kan ha kunskaper och 

erfarenheter som gör dem lämpliga att inneha styrelseuppdrag, likväl kan tidigare 

styrelseledamöter vara väl lämpade att inneha revisorsuppdrag.  

Revisorerna har även att följa den löpande verksamheten och att kunna fungera som stöd och 

rådgivare till FS. De har alltså en betydligt bredare uppgift än att bara granska siffror. Detta 

innebär att det är en stor fördel om revisorerna har kunskap om verksamheten. 

 

Motion 10. WRSB. Skiljeklausul. 

FS föreslår bifall till motionen. 

  

Motion 12. WRSB. Ogiltigförklara Disciplinnämndens beslut. 

FS föreslår att motionen avslås. 

Kommentar: Disciplinnämndens beslut kan, enligt stadgarna § 7, inte överklagas. 

 

Motion 14. WWR. Angående licenshanteringen. 

FS föreslår att motionen avslås. 

Kommentar: Utvecklingsarbete pågår avseende förenkling av licenssystemet, vilket bland 

annat innebär att licenser kommer att kunna lösas i webbshopen på förbundets hemsida. 

 

Motion 15. WWR. Angående ljudupptagning på distrikts- och förbundsstämmor. 

FS föreslår att motionen avslås. 

Kommentar: FS anser att respektive stämma, vid varje enskilt tillfälle, själva avgör huruvida 

ljudupptagning ska ske eller inte. Inför framtiden ser FS som en möjlig utveckling att 

stämmoförhandlingarna t.ex. kan webbsändas. 

 

Motion 16. WWR. Yrkande om att bokslut görs av oberoende revisionsbolag. 

FS föreslår att motionen bifalls. 

Kommentar: FS ser en kvalitetshöjning i att låta revisionsbolag göra bokslut. Det är dessutom 

till god hjälp för kassören som endast behöver sköta löpande bokföring samt ta fram underlag 

inför bokslut.   

 

 

Distrikt Öst 

 

 Motion 12. Styrelsen i distrikt Öst. Avseende komplettering av uteslutningsparagraf. 

FS föreslår att motionen avslås. 

Kommentar: Beträffande förtydligande av uteslutningsparagraferna 7 och 44 hänvisas till 

rapport från utredningsgruppen. 
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Motion 13. Alternativa mötesformer för extra Distriktsstämma. 

1. Att Distriktsstadgarna kompletteras med ett stycke som möjliggör Distriktsstämma över 

telefon eller med hjälp andra moderna mötesplattformar.  

2. Att Distriktsstadgarna ändras avseende kallelse till extra Distriktsstämma, så att kallelse 

ska ske senast två veckor före nämnda stämma. 

FS föreslår att motionens första (1) att-sats avslås. 

Kommentar: I gällande stadgar finns inga begränsningar angående användandet av moderna 

mötesplattformar varför komplettering av stadgar inte är nödvändigt. 

FS föreslår att motionens andra (2) att-sats bifalls. 

 

Motion 18. Ändring av § 28 i Förbundsstadgarna. 

FS föreslår att motionen bifalls. 

 

Motion 19. Ändring av § 26 i Förbundsstadgarna. 

FS föreslår att motionen avslås. 

Kommentar: FS anser att stadgarna i nuvarande utförande följer gängse föreningspraxis och 

att motionen istället bör användas som underlag vid utbildning av valberedare. 

 

Motion 21. Riktlinjer och handlingsplan för Valberedningen. 

FS föreslår att motionen bifalls.  

 

Motion 22. Utredning av Förbundsstyrelsen 2013 

FS avstår från att föreslå åtgärd. 

Kommentar: Om Förbundsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet är inte motionen aktuell. 

Om styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet avgör Förbundsstyrelsen vidare åtgärd. 

 

Motioner gällande WRAS organisation 
Under år 2013 har, på Förbundsstämmans uppdrag, en översyn av WRAS:s nuvarande 

organisation och stadgar gjorts och redovisats.  

Med hänsyn till de motioner som inkommit avseende WRAS nuvarande organisation (se 

nedan) föreslår FS att stämman beslutar om och tillsätter en förutsättningslös utredning 

avseende WRAS:s framtida organisation. I förhoppning om att så sker föreslår FS att 

stämman beslutar att nedanstående motioner bordläggs. 

 

 

Distrikt Väst, Motion 13. WWR 

Skrivelse omorganisation av distrikten 

 

Distrikt Öst, Motion 17.  

Omorganisation och upplösning av distriktsstyrelserna. 


