
Proposition till WRAS förbundsstämma 2014

Proposition om omorganisering av distrikten

Informationsflödet i WRAS har under några år varit under all kritik, och på flera håll har inte 
distrikten varit en fungerande mellanhand.
Genom att ta bort distriktsstyrelserna och istället införa ett distriktsrådslag kan vi få en mer öppen 
organisation, där information inte riskerar att fastna på vägen, och där en distriktsstyrelse inte har 
makten att stoppa motioner eller klubbars åsikter.

Distriktsindelningarna ska behållas, och inom varje distrikt hålls rådslag. Varje styrelse inom 
distriktet kan kalla till råd om ett/flera ämnen för diskussion eller förhandling. Kallande styrelse har 
första ansvar för att ordna lämplig tid och plats eller kommunikationsmetod (tex telefonmöte). Varje
klubb deltar med en representant som från sin styrelse fått tillåtelse och riktlinjer för att förhandla. 
Fler personer kan utses om det verkar lämpligt för mötets karaktär men dessa har då ej 
förhandlingsrätt. Vilka personer som utses bör variera baserat på vilket ämne som ska behandlas. 

Ett råd som samlats till rådslag har ingen beslutanderätt över varandra, de kan endast träffa 
överenskommelser. Om en överenskommelse ej kan nås i fråga som rör hela distriktet, kan man 
antingen lägga ner den eller begära beslut från förbundsstyrelsen. Råd om tävlingstermin ska hållas 
snarast efter ansökningstidens utgång (fn 31 okt), och ska förhandlas så långt som möjligt innan 
olösliga konflikter lämnas över till förbundsstyrelsen för beslut.

Vi hoppas på att denna modell ska uppmuntra till samarbete mellan klubbarna istället för 
konkurrens.

WWR yrkar därför på:
...Att samtliga distriktstyrelser efter bifall vid  förbundsårsstämman 2014 samt en extrainsatt 
årsstämma efter minst 6 månader upplöses.

...Att, vid bifall av motionen, de pengar som finns i distriktsstyrelserna sätts in på ett särskilt konto 
hos WRAS som SKALL användas till utbildningar samt ungdomsverksamhet.

WWR yrkar på att denna proposition vid bifall vid WWR's årsstämma läggs som motion till Distrikt
Västs årstämma för att vid bifall skickas vidare till förbundsstämman senast 4 veckor innan 
förbundsstämman, plus några dagar extra för postgång.

Styrelsen för Wermland Western Riders
Arvika 20140110


