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Utrednings- och beslutsprocess inför ett eventuellt samgående mellan 

WRAS och SvRF. 
 

Förbundsstyrelsen har beslutat om en utredning om ett eventuellt samgående med SvRF och 

tillsatt en projektgrupp. Projektgruppens uppdrag är att analysera förutsättningarna för ett 

samgående och identifiera eventuella konsekvenser i samband därmed, samt sammanställa en 

rapport till Förbundsstyrelsen. 

 

För att fånga upp synpunkter och frågeställningar från medlemmarna har enkäter lämnats ut 

till distrikts- och klubbstyrelser. 

 

Distriktsstyrelserna besvarade enkäterna i samband med Höstkonventet 2012. 

Resultatet från Höstkonventet har bearbetats tillsammans med representanter från SvRF och 

distriktsstyrelsernas frågor med svar har därefter distribuerats till distrikt och klubbar, samt 

lagts ut på förbundets hemsida tillsammans med en ”Lägesinformation” från projektgruppen. 

 

Klubbstyrelserna har ombetts att diskutera enkäten med sina medlemmar och därefter 

redovisa resultatet i samband med distriktens årsstämmor i mars 2013. Det är alltså inte 

avsikten att klubbarna skall ta några beslut i detta läge utan endast redovisa synpunkter och 

frågeställningar från medlemmar utifrån den information som finns tillgänglig. 

 

Projektmedlemmar kommer att närvara vid årsstämmorna och fånga upp klubbarnas 

synpunkter och frågeställningar, som därefter kommer att bearbetas tillsammans med 

representanter från SvRF.  

 

Senast den 25 mars 2013 lämnar projektgruppen en slutrapport till Förbundsstyrelsen. 

Slutrapporten baseras på medlemmarnas synpunkter och frågeställningar och redovisar det 

resultat som uppnåtts efter bearbetning tillsammans med SvRF.   

 

Förbundsstyrelsen har att avgöra om frågan om ett samgående skall lämnas som en 

proposition till Förbundets årsstämma i april. 

 

Om Förbundsstyrelsen väljer att lämna en proposition om samgående kommer den att, 

tillsammans med vidhängande beslutsunderlag, skickas ut tillsammans med övrig 

dokumentation till årsstämmodelegaterna senast tre (3) veckor före årsstämman. 

 

1.) Årsstämman (medlemmarna) kan välja att säga nej till ett samgående och då fortsätter allt 

som vanligt.   

 

2.) Årsstämman (medlemmarna) kan välja att säga ja till ett samgående och därmed 

upplösning av förbundet WRAS, varvid stämman också måste besluta om en extra årsstämma 

inom sex (6) månader, senast i oktober 2013. I väntan på den extra årsstämman händer 

ingenting, allt fortsätter som vanligt. 

 

3.) Om den extra årsstämman säger nej till samgående händer ingenting, allt fortsätter som 

vanligt.   

 

4.) Om den extra stämman säger ja till samgående och därmed upplöser förbundet står 

klubbarna/föreningarna utan förbund från och med den 31 december 2013. Varje enskild 

klubb har då att ta ställning till om man skall bli medlem i SvRF.  


