
Western Riders Association of $weden
Årsmöteshandlingar 201$

Protokoll förbundsstämma 21 april 2018

1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. Se bilaga 1.

Björn Nilsson hälsar välkommen och upprättar upprop.
Förbundsstämman beslutat att fastställa röstlängden.

2. Fastställande av föredragningslista för mötet.

Förbundsstämman beslutade att godkänna föredragningslistan.

3. Beslut om mötets behöriga utlysande.

Utlagt på hemsidan den 30/10 samt 15/11 2017. Inbjudan skickades ut den 28/3
2018.
Förbundsstämman beslutade att mötet har blivit behörigt utlyst.

4. Val av ordförande för mötet.

Till ordförande av mötet valdes Pernilla Karlsson

5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet.

Till stämmosekreterare anmäler förbundet Maria Ottosson

6. Val av två protokoiljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets
protokoll samt två personer att fungera som rösträknare.

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes:
Lars Lindvall och Lotta Samuelsson

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
a/ Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsår.

Björn Nilsson föredrog verksamhetsberättelsen. Se bilaga 2.

b/ Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående
verksamhetsår.

Förbundsstyrelsen
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Björn Nilsson föredrog förvaltningsberättelsen. Se bilaga 3.

cl revisorernas berättelse för samma tid.

Lotta Bunsow föredrog revisionsberättelsen. Se bilaga 4.

dl beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och
förvaltningsberättelse.

Förbundsstämman beslöt att godkänna verksamhets- och
förvaltningsberättelsen.

8. Beslut om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsens förvaltning.

Förbundstämman beslöt att ge ansvarsfrihet till förbundsstyrelsens förvaltning.

9. Behandling av styrelsens förslag och av motioner i den ordning som sägs i
22 §.

Proposition nr 1 bifalles i sin helhet. Se bilaga 5.
Proposition nr 2 bifalles i sin helhet. Se bilaga 6.
Proposition nr 3 bifalles i sin helhet. Se bilaga 7.
Proposition nr4 bifalles i sin helhet. Se bilaga 8.
Proposition nr 5 bifalles i sin helhet. Se bilaga 9.
Proposition nr 6 bifalles i sin helhet. Se bilaga 10.
Proposition nr 7 bifalles i sin helhet. Se bilaga 11.
Proposition nr 8 bifalles i sin helhet. Se bilaga 12.
Proposition nr 9 bifalles i sin helhet. Se bilaga 13.

Motion nr 1 se bilaga 14 bifalles i sin helhet enligt förbundsstyrelsens yttrande.
Se bilaga 20.
Motion nr 2 se bilaga 15 bifalles i sin helhet enligt förbundsstyrelsens yttrande.
Se bilaga 20.
Motion nr 3a se bilaga 16 bifalles i sin helhet enligt förbundsstyrelsens yttrande.
Se bilaga 20.
Motion nr 3b se bilaga 17 bifalles i sin helhet enligt förbundsstyrelsens yttrande.
Se bilaga 20.
Motion nr 4 dras tillbaka av motionären.
Motion nr 5 se bilaga 18 bifalles sin helhet enligt förbundsstyrelsens yttrande. Se
bilaga 20.
Motion nr 6. Se bilaga 19, bifalles attsatserna nr 2-5, men avslår attsats nr 1 i
enlighet med förbundsstyrelsens yttrande, se bilaga 20, med tillägg att
förbundstämman uppdrar till förbundsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp enligt
attsats nrl.

Förbundsstyrelsen
WRAS
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10. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.

Fören ingsstämman beslutade att årsavgiften för 2019 ska vara oförändrat från
föregående år.

ItVal av Förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid
av två år.

Till förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande omvaldes Björn
Nilsson på två år.

12. Val av antal ledamöter som Förbundsstyrelsen föreslår, med
hänsyn till styrelsearbetets uppläggning.

Förbundstämman beslöt att antal ledamöter i styrelsen skall vara
oförändrat.
Förbundstämman väljer Joakim Erlandsson, omval två år. Jessica
Knoester och Pia Fresk, nyval två år.

13. Val av två revisorer och två suppleanter med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en mandattid
av ett år.

Till revisorer valdes Lotta Bunsow och Lotta Liljenstrand
Till revisorssuppleant valdes Lars Lindvall

14. Val av Disciplinnämnd, som skall bestå av fem ledamöter, varav en
samman kallande, för en mandattid av två år.

Förbundsstämman val av disiplinnämnden omval på två år Lotta Bunsow, Lars
Jonsson, Stina Gatel (sammankallande) fyllnadsval på ett år Marcus Bäcklund,
om Mats Äkesson har hoppat av sitt uppdrag så väljs Julia Johansson på ett år
via fyllnadsval.

Ajournering mellan 14:50-15:30 För fika och till frågande av ev inval i
valberedning.

15. Val av Valberedning, som skall bestå av fem ledamöter, varav en
sammankallande, för en mandattid av två år.

Förbundsstyrelsen
WRAS

L
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Inga förslag på ledamöter till valberedningen framkom på förbundsstämman.
Förbundsstämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utse ledamöter till de
vakanta platserna i valberedningen.

Ordförande tackar för ett trevligt möte och avslutar mötet.

emilia Karlsson

Mötesordförande

Förbundsstyrelsen
WRAS

[ria Ottosson

Mötessekreterare Justerare Justerare

Lotta Samuelsson
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Western Riders Association of $weden

Verksam hetsberättelse verksa mhetsåret 2017

Styrelsen för WRAS avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2017

Styrelsen WRAS under verksamhetsåret

Funktion

Ordförande

Vice ordförande, Utbildning

Kassör

Sekreterare

Ledamot, Tävling

Ledamot, inriktning ekonomi

Ledamot, Marknad Sponsring

Revisorer

Namn

Björn Nilsson

Pernilla Karlsson

Siv Melkersson

Patrik Swahn

Carina Stridh

Lars Hallberg

Joakim Erlandsson

Mandattid utgår

2018

2019

2019

2019

2018

2018

2018

Namn

Lotta Bunsow

Lotta Liljestrand

Revisorsupleant

Mandattid utgår

2018

2018

Namn

Lars Lindvall

Ulla Fridh

Förbundsstyrelsen
WRAS

Mandattid utgår

2018

2018



Western Riders Association of $weden

Valberedningen

Namn

Sven Fritz
Va kant
Niklas Karlberg (Öst)

Jenny Karlsson (Nord)
Margareta Bäcklund

Distrikt

Syd
Mitt
Öst
(Fyllnadsval)
Nord
Väst

Funktion

sa mm anka Iland e

Mandattid utgår

2019
201$
2018

2019
2019

Disciplinnämnd

Namn

Lars Jonsson

Stina Gatel sammankallande

Lotta Bunsow

Elisabeth Brandin

Mats Åkesson

Jessica Knoester

Mandattid utgår

2018

201$

2018

2019

2019

2019

Styrelsens redovisning av arbetsuppgifter, delegerade av årsstämman 2017.

Vid 2017 års förbundsmöte behandlades de motioner och propositioner som blev till
arbetsuppgifter för förbundsstyrelsen.

Viktiga händelser under året
Styrelsens arbete har under året har bestått av verksamhetsarbete och tävlingsverksamhet.

- Avtal och faktureringen med Nethorse

- Westerngalan, dela ut WRAS Championat på galan

- Framtagandet av ny upplaga regelboken 2018-2019

- Projekt “Unga westernryttare på ridskolan” har även genomförts i år

- Domarkonventet januari 201$

Förbundsstyrelsen
WRAS



Western Riders Association of $weden

- WRAS hade en utställningsmonter samt utförde uppvisningar på Strömsholmsdagarna 2017

- WRAS hade en utställningsmonter High Chaparral Horse Show

- WRAS hade en utställningsmonter på Western SM 2017

- Huvudsponsoravtal med försäkringsbolaget Sveland

WRAS är medlem i branschorganisationen LRF Häst och har även en plats 1 LRF Hästdelegationen.
WRAS sitter även med som representant i HNS, Hästnäringens representationsråd och i
Uj u rvä lfä rd sko mmitt n.

Förbundsstyrelsemöten
Under verksamhetsåret 2017 har det hållits:

• Konstituerande 20170429 1 samband med årsstämman 2017
• Styrelsemöte Winery 20170430
• Telefonmöte 20170517
• Telefon möte 20170621
• Hotell Högland 20170805
• Telefon möte 20170913
• Telefonmöte 20171005
• Extra årsstämma 20171111
• Arlanda stad 20180114
• Telefonmöte 20180214
• Telefonmöte 20180321

Förbundsstämma

Årsmötet hölls den 2017-04-29 på Winery Hotel.

Uppgifter från förbundsstämman 2017

Följande uppdrag fick förbundsstyrelsen från förbundsstämman att arbeta med under
verksamhetsåret 2017:

- Planera för en extra förbundsstämma hösten 2017

- Fortsätta arbetet med att utveckla tävlingarna.

Förbundsstyrelsen
WRAS



Western Riders Association of $weden

Inget höstkonvent anordnades 2027.

Antal föreningar

Antal anslutna WRAS klubbar 2015 är 28 st.

Utskotten

Tävling
Tävlingsutskottet har under året haft ett fysiskt möte, den 30 april i anslutning till WRAS
årsstämma. Övrig kontakt har varit via mail.

Tävlingar
Antal sålda ryttarlicenser var 432, en minskning med tre licenser från 2016 då det såldes 435
stycken ryttarlicenser. Antal sålda hästlicenser var 141, 2016 såldes 147. En naturlig sänkning då
WRAS säljer många livstids licenser på häst. Antal sålda boskapslicenser har ökat, 2017 såldes 51
jämfört med 34 st. 2016.
13 domarlicenser såldes.
Under året erbjöds 45 tävlingar, varav 7 blev inställda. Till de 38 tävlingar som arrangerades var
det totalt 769 ekipage anmälda. 2320 starter är inrapporterade till Förbundet men siffran totalt för

antalet starter ligger i verkligheten högre då KM, DM och klasser på E-nivå ej rapporteras in.
WRAS har under året betalat ut fyra stycken förlustbidrag för tävlingar.

Regelboken
Domarna, tävlingsledarutbildarna och tävlingsutskottet har under året arbetat med att ta fram den
nya regelboken för 2018/2019. Regelboken är baserad på AQHAs regelbok och efter förslag som
inkommit under 2016 och 2017.
Det såldes 62 stycken regelböcker under året.
Utöver dessa grupper har hänsyn tagits till synpunkter/förslag inkomna från enskilda medlemmar.
Den uppdaterade regelboken har varit ute på remiss under hösten 2017 och kommer att börja
gälla från och med 1 mars 2018.

Förbundsstyrelsen
WRAS

WRAS höstkonvent.



Western Riders Association of $weden

Tävlingssystemet
Ett ständigt arbete med att förbättra tävlingssystemet pågår. Tävlingssystemet vi har nu är
föråldrat och WRAS Förbundsstyrelse har tittat på ett nytt tävlingssystem. Ambitionen är att
sjösätta det nya systemet med början 2019.

Kommunikationsutskottet

Nyheter och information har löpande lagts ut på hemsidan och Facebook, samt skickats ut till
distrikt och klubbar under året.

Varje vecka inkommer e-post till WRAS från medlemmar, föreningar och andra hästrelaterande
organisationer som besvaras.

Utbildningsutskottet

28—29 januari 2017 hölls domarmöte i Falkenberg i samarbete med WCWR.
Tio av WRAS domare deltog samt en domare från WRAN. 1 samband med domarmötet hölls
fortbildning för tävlingsledarutbildarna.

Ungdomsutskottet
Ungdomar från ridskoleprojektet i Ockelbo hade en mycket uppskattad uppvisning på Strömsholm

under nationaldagstävlingarna.
WRU i samarbete med Hallstaviks ryttarförening har genomfört ett ridskoleprojekt.
1$ — 19 augusti arragerade WRAS i samarbete med HCWR ett ungdomsläger på High Chaparall.

Från WRAS deltog 22 unga som fick träna för Stina Gatel och Fredrik Nilsson. Eva Nilsson höll
utbildning i första hjälpen vid ridolycka.
25 — 26 november hölls planeringskonferens för ungdomssatsning 2018. Många av de idéer som
diskuterades hade ungdomarna tagit fram vid workshop på lägret.

Marknad o sponsring

WRAS har skrivit under ett treårsavtal med försäkringsbolaget SVELAND.

Sveland är vår huvudsponsor. Även pågått arbete med att få sponsorer till regelboken. Regelboken

kommer även denna gång innehålla reklam från företag.

Övrig verksamhet

Disciplinnämnden
Disciplinnämnden har under detta verksamhetsår inte haft några fysiska möten. Inga

disciplinärenden under verksamhetsåret.

Förbundsstyrelsen
WRAS



Western Riders Association of Sweden

Tävlingsledareutbildare
Under verksamhetsåret har TLU gruppen arbetat med att ta fram riktlinjer på hur ILU gruppen ska

arbeta.

ILU gruppen är även behjälplig med uppdatering av regelbokoken och annat material som FS
finner att TLU kan hjälpa till med.

ILU gruppen för 2017 har bestått av:

Lotta BOnsow, Dist Öst, sammankallande för gruppen.
Anita Kufeldt, Dist Väst
Vakant, Dist Syd
Lars Lindwall, Dist Nord
Per Dynemar, Dist Nord

Märkeskontrollanter

Se listan: http://www.wras.se/filer/1 markeskontrollanter20l5.xls
Och http://www.wras.se/filer/1 2ollo8l5godkannandeavmarkeskontrollant.pdf

Tävlingsledare
Länk till listan. http://www.wras.se/sida.asp?id=97&sid=4&did=3&spid=1

Domare
WRAS har licensierade domare som har gått domarutbildningen. Utbildningen är i två steg med ett

avslutande prov.

Lista på licensierade domare: http://www.wras.se/sida.asp?id=96&sid4&did=3&spid=1

Domarseminarium
Lördagen den 30januari 201$ hölls ett domarseminarium. Stor del av dagen upptogs av att gå

igenom den nya regelboken 2018-2019.

Förtjänsttecken som delas ut under verksamhetsåret.

Guldnål: Kicki Näsström MWR, totalt 17 år

Guldnål: Lars Lindvall MSWR, totalt 15 år

Bronsnål: Emma Pakisjärvi-Forsberg MSWR, totalt 5 år

Förbundsstyrelsen
WRAS



Western Riders Association of $weden

WRAS Championat

Championatpriser kommer att på förbundsstämman 2018 delas ut till:
• Showmanship at Halter- Maria Egnor

• Trail at Hand — Maria Egnor

• Dummy Tying — Kenny Green Pettersson

• Dummy Stopping — Christian Johansson

• Dummy Roping—Anton Johansson

• Trail—Carina Strid

• Ranch Trail — Sofie Strandberg

• Western Pleasure — Clara Wilhsson

• Reining — Kim Frykman

• Western Riding — Ingela Ynghagen

• Ranch Riding — Sofie Strandberg

• Western Horsemanship — Sofie Strandberg

• Barrel Race — Natha lie Steffner

• Pole Bending—Josefin Hedstrand

• Herd Work— Daniel Henriksson

Westernsverige
WRAS är medlem i Westernsverige och ingår även i styrelsen för Westernsverige. Deltagit i
styrelsemöten och praktiskt arbete under verksamhetsåret.

HNS
Hästnäringens representationsråd (HRR) har haft två träffar under året och däremellan har det
hållits ett antal arbetsmöten.

De frågor som har behandlats är:
- Spelutredningen
- Morgondagens Hästjobb / Hästföretagarcentrum
- Nytt Forskning- och Utvecklingsprogram 2018-2019.
- Extern finansiering — en möjlighet att utveckla med hjälp av EU:s olika struktrurfonder samt

stiftelser och fonder.
- Hästnäringens utmaningar inför 2018, workshop och strategiplanering
- Lika villkor—en nyckelfråga för svensk hästnäring, pågående förändringen på spelmarknaden.

- ATG — vägen mot att bli Nordens största spelbolag
- Hästnäringen 2020 och HNS Strategiplan 2017-2020

Förbundsstyrelsen
WRAS
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- Aktuella projekt: Regional Samverkan, Bantestorganisation.
- Hästunderstödd terapi (HUT) - fortsatta undersökningar kring möjlighet att ta fram utbildning

på området.

- Arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket kommer fortsätta sin granskning av hästnäringen under
ytterligare två år.

- Nytt inom hästforskning och den strategisk Forsknings- och Innovationsagendan
- Horses made in Sweden, att främja den svenskfödda hästen
- Kommittéarbetet 2017-2018 som består av Djurvälfärdsgruppen.
- Kvalitetssäkrade gymnasieutbildningar för häst.
- Hästnäringens framtidsdagar
- EM 2017, Ridsport EM i Göteborg 2017.

Hästnäringens djurvälfärdskommitté
Under sommaren kom ett förslag från jordbruksverket på nya föreskrifter för hästhållning (L 101).
Ett skarpt remissyttrande lämnades vilket hade till följd att jordbruksverket drog tillbaka förslaget
för omarbetning. Nytt förslag väntas under våren 2018. Det behövs ett bättre system för
smittspårning. Hästar idag reser mycket både inom och utom landet vilket ökar risken för smitta
även smittor som vi har varit förskonade från förut i Sverige.

Arbetet med att hästar ska ha en fotkbokföringsadress är igång.

En proposition väntas under våren för ny djurskyddslag som föreslås träda ikraft
1 april 2019.

Näringslivsdepartements samarbetsgrupp i hästfrågor har under året haft två möten där WRAS

deltagit.

LRF Häst
WRAS är medlem i LRF hästråd. 1 rådet ingår flertalet hästorganisationer. WRAS har deltagit på
rådsmöten samt arbetsgruppsmöten med LRF häst.

De frågor man har tagit upp under verksamhetsåret är:

• Djurskyddslagen
• Central databas hästregister och att hästar måste ha en hemvist
• Skattefrågor
• Hästföretagarecentrum
• Grön näring
• EU-stöd

Förbundsstyrelsen
W RAS
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• Webbutbildningar
• Framtidsvision 2018. Fler organisationer vill bli medlemmar i LRF-häst.
• Positionera hästen i jordbrukspolitiken
• Anordnandet av hästföretagardagar.
• Kvalitetssäkring för hästnäringen och hästföretagande

WRAS ingår i Hästdelegationen. Mer info om LRF häst under: http://www.lrf.se/om
lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/

Hästnäringensyrkesnämnd (HYN)

WRAS ingår som företrädare för hästnäringsorganisationer. Se HYN hemsida:
http://www.hyn.se/main/index.php?id=20

Förbundsstyrelsen
W RAS



ILA 3
Sida 1(1)

WESTERN RIDERSASSNOFSWEDEN Utskcivet 2018-03-25 11:25
834001-1330 Senaste vernr KB 12 KF 25 V 321
Räkenskapsår 2017-01-01 - a ansrappor
2017-12-3 1
Period 2017-01-01 - 2017-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR

Varulager

1410 Lagerav råvaror 3385800 -12 817,00 21 041,00

Summa varulager 33 858,00 -12 817,00 21 041,00

Ku n dford ringar

1510 Kundfordringar 4 000,00 -3 500,00 500,00

Summa kundfordringar 4 000,00 -3 500,00 500,00

Kassa och Bank

1930 Bank, checkräkningskonto 151 227,59 -120 096,17 31 131,42

1931 PayPal 763,05 -763,05 0,00

1932 Payson 17 526,00 -17 526,00 0,00

1933 Ungdomsprojekt 0,00 83 650,50 83 650,50

1940 Övriga bankkonton 150 000,00 -50 000,00 100 000,00

Summa kassa och bank 319 516,64 -104 734,72 214 781,92

Summa tillgångar 357 374,64 -121 051,72 236 322,92

EGET KAPITAL

Balanserat över-Iunderskott

2091 Balanserad vinst/förlust -158 786,60 -165 908,04 -324 694,64

2099 Redovisat resultat -165 908,04 256 692,76 90 784,72

Summa balanserat över-Iunderskott -324 694,64 90 784,72 -233 909,92

Summa eget kapital -324 694,64 90 784,72 -233 909,92

SKULDER

Leve ra ntö rss kul der

2440 Leverantörsskulder -138,00 138,00 0,00

Summa leverantörsskulder -138,00 138,00 0,00

Övriga skulder

2710 Personalens källskatt -3 500,00 3 500,00 0,00

2730 Lagstadgade sociala avgifter -3 142,00 3 142,00 0,00

2990 Övr interimsskulder -25 900,00 23 487,00 -2 413,00

Summa övriga skulder -32 542,00 30 129,00 -2 413,00

Summa skulder -32 680,00 30 267,00 -2 413,00

Summa eget kapital och skulder -357 374,64 121 051,72 -236 322,92

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00



Sida 1(2)

WESTERNRIDERSASS’NOFSWEDEN Utskrivet 2078-03-25 11:26
834001-1330 Resultatrapport Senaste vernr KB 12 KF 25 V 321
Rakenskapsår 2017-01-01 -

2017-12-31 RL
Period 2017-01-01 - 2017-12-31

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER

Verksamhetsintäkter

3040 Försäljning, A-Iicencer 73 40000 73 400,00 72 690,00

3041 Försäljning Y-licenser 6 500,00 6 500,00 7 200,00

3042 Försäljning H-licenser 51 100,00 51 100,00 59 100,00

3043 Försäljning H1-Iicenser 7 400,00 7 400,00 5 900,00

3044 Försäljning RH-Iicenser 600,00 600,00 0,00

3045 Försäljning Boskapslicenser 10 200,00 10 200,00 6 800,00

3046 Försäljning Domarlicenser 3 900,00 3 900,00 4 200,00

3048 Märkeskontrollant 0,00 0,00 240,00

3050 Medlemsavgifter 111 700,00 111 700,00 121 200,00

3051 Försäljning regelbok 9 350,00 9 350,00 69 775,00

3052 Försäljning övriga böcker 790,00 790,00 920,00

3053 Försäljning märken/pins/dekaler 140,00 140,00 2 170,00

3061 Domarmöte 7 100,00 7 100,00 0,00

3065 Tävlingsledarutbildning 5 000,00 5 000,00 13 000,00

3094 Projekt unga Westernryttare 2016 0,00 0,00 110 000,00

3095 Intäkter Unga Westernryttare 91 75000 91 75000 0,00

Summa verksamhetsintäkter 378 930,00 378 930,00 473 195,00

Försälj ningsi ntäkter

3620 Tillfällig uthyrning av personal 1 003,00 1 003,00 0,00

Summa försäljningsintäkter 1 003,00 1 003,00 0,00

Övriga intäkter

3990 Övr intäker 20 000,00 20 000,00 0,00

3996 Erhållna reklambidrag 0,00 0,00 30 000,00

Summa övriga intäkter 20 000,00 20 000,00 30 000,00

Summa intäkter 399 933,00 399 933,00 503 195,00

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

4009 Trycksaker -2 226,00 -2 226,00 0,00

4010 Licenskostnader 0,00 0,00 -1 783,00

4011 Böcker/tryck 0,00 0,00 -27 178,00

4012 Utdelade förlustbidrag -8 673,00 -8 673,00 0,00

4019 Verksamhetsmedel -35 000,00 -35 000,00 -25 000,00

4020 Inköp Pokaler/priser/rosetter -7 548,00 -7 548,00 -848,00

4021 Prispengar 0,00 0,00 -2 615,00

4023 WA 0,00 0,00 -1 596,00

4040 Ärsmöte -32 008,85 -32 008,85 -21 497,70

4041 Styrelsemöten -40 176,00 -40 176,00 -41 922,00

4043 Höstkonvent -333,00 -333,00 -2 444,00

4045 Domarmöten -25 294,00 -25 294,00 -15 051,00

4046 Revisionskostnader -564,00 -564,00 -1 923,00

4048 Resor övriga möten -9 113,00 -9 113,00 -2 367,00

4049 Kostn.Arbetsmöte -90 062,00 -90 062,00 -35 234,50

4050 Extra Årsmöte -4 122,00 -4 122,00 0,00

4065 Kostn.TL-utbildning -4 211,00 -4 211,00 -9 198,00

4070 Arbetsmöte regelbok -22 534,00 -22 534,00 0,00

4090 Övriga kostnader -480,00 -480,00 0,00



Sida 2(2)

WESTERNRIDERSASSNOFSWEDEN Utskrivet 2018-03-25 11:26
834001-1330 Resultatrapport Senaste vernr KB 12 KF 25 V 321
Räkenskapsår 2017-01-01 -

2017-12-31 RL
Period 2017-01-01 - 2017-12-31

Period Ackumulerat Period fg år

4094 Kostnader Unga Westernryttare 2016 -2 830,00 -2 830,00 -33 720,25

4095 Kostnader Unga Westwernryttare -118 102,50 -118 102,50 -7 099,40

Summa verksamhetskostnader -403 277,35 -403 277,35 -229 476,85

Övriga externa kostnader

5410 Förbrukningsinventarier 0,00 0,00 -869,00

5415 Inköp Böcker 0,00 0,00 -569,75

5420 Programvaror 0,00 0,00 -731,00

5421 Kostnad E-conomic -2 202,00 -2 202,00 -495,00

5422 Fortnox kostnader -903,00 -903,00 0,00

6110 Kontorsmaterial -100,00 -100,00 -443,00

6115 Arkivering -2 084,35 -2084,35 -1 837,50

6210 Telefonkostnader 0,00 0,00 -5 491,00

6250 Porto -1 702,00 -1 702,00 -5 124,00

6310 Företagsförsäkringar -19 380,00 -19 380,00 -19 380,00

6350 Kundförluster 0,00 0,00 -11 995,00

6540 IT-tjänster -32 558,50 -32 558,50 -34 642,50

6570 Bankkostnader -987,00 -987,00 -1 030,00

6571 Kostnad Payson -1 122,00 -1 122,00 -894,00

6572 Kostnad PayPal -1 399,52 -1 399,52 -1 198,36

6981 Föreningsavg avdr gul -12 185,00 -12 185,00 -12 185,00

Summa övriga externa kostnader -74 623,37 -74 623,37 -96 885,11

Personalkostnader

7011 Lön till kollektivanställda 0,00 0,00 -13 000,00

7520 Arbetsgivaravg (nya pensionssystemet) 0,00 0,00 -6 284,00

Summa personalkostnader 0,00 0,00 -19 284,00

Summa kostnader -477 900,72 -477 900,72 -345 645,96

Verksamhetens över-/underskott -77 967,72 -77 967,72 157 549,04

över-/underskott efter finansiella poster -77 967,72 -77 967,72 157 549,04

Årets över-/underskott

8999 Redovisat resultat 90 784,72 90 784,72 -165 908,04

Summa årets över-/underskott 90 784,72 90 784,72 -165 908,04

BERÄKNAT RESULTAT 12 817,00 12817,00 -8 359,00

Transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade 1 Kl-rapporten

4990 Lagerförändring -12 817,00 -12 817,00 8 359,00

Summa transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade 1 -12 817,00 -12 817,00 8 359,00
Kl-rapporten



Revisionsberättelse för Western Riders Association of Sweden, WRAS

Undertecknade, som utsetts till revisorer i WRAS, får härmed efter fullgjort uppdrag avge följande

revisonsberättelse för styrelsens förvaltning under 2017;

Vid granskning av WRAS räkenskaper, inklusive protokoll och bokföring för verksamhetsåret 2017 har
vi funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer.

Bankkonton, årsbesked och verifikationer har kontrollerats. Vi har även granskat protokoll över
styrelsens sammanträden. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed.

Mot förvaltningen och förbundets verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss inte
anledning till anmärkning.

Därför föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Lotta Liljestrand

Revisor

Åkers Styckebruk 2018-03-22

Lotta Biinsow

Revisor



Proposition nr 1.

Western Riders Association of $weden

Förbundsstämma 201$.

Förbundsstyrelsens förslag

Propositionens innehåll

Bakgrund

Förbund ssta d ga rna.
På WRAS årsstämma 2014 skrevs det en motion från WRSB att revisorer inte får ha

styrelseuppdrag. Beslut togs på förbundsårsstämman att regeln är 1 år före eller efter uppdraget

som revisor. Denna regel har tappats bott och ska införas i stadgarna.

Förbundsstyrelsen föreslår årsstämman:

Att: återinföra stadgebeslut från 2014 i de nuvarande stadgarna.

Förbundsstyrelsen WRAS

Förbundsstyrelsen WRAS
20180421



IL/q

Western Riders Association of $weden

Propositionens innehåll

Bakgrund

Förbundsstadgarna.
Kap 1 § 12 Skiljeklausul är felformulerad. Disciplinnämnden ska ej vara avgörande i tvister.

Förbundsstyrelsen rekommenderar följande text:

Talan i tvist där part är enskild medlem, förening eller förbundet väcks i allmän domstol där

föreningen har sitt säte. Står tvist mellan enskild medlem och förbund, väcks talan i allmän domstol

där ordförande i föreningen har sin hemvist. 1 tvist mellan enskild medlem och förbundet väcks

talan i allmän domstol där den enskilde medlemmen har sin hemvist.

Förbundsstyrelsen föreslår årsstämman:

Att: ändra texten i stadgan enlig ovan.

Förbundsstyrelsen WRAS

Förbundsstyrelsen WRAS
20180421

Proposition nr 2.



Western Riders Association of $weden

Propositionens innehåll

Bakgrund

Förbundsstadga rna.
Kap 1 § 3 Sammansättning. Text är felformulerad.

Förbundsstyrelsen rekommenderar följande text:

Förbundet består av juridiska ideella föreningar med westetnridning som inriktning, som upptagits
som medlemmar. Särskilda förbund eller föreningar med närliggande verksamhet kan antagas som
medlemmar i förbundet.

Förbundsstyrelsen föreslår årsstämman:

Att: ändra texten i stadgan enlig ovan.

Förbundsstyrelsen WRAS

Förbundsstyrelsen WRAS
20180421

Proposition nr 3.
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Western Riders Association of $weden

Propositionens innehåll

Bakgrund

Föreningsstadgarna.

Kap 3 § 1 Tidpunkt och kallelse

Förbundsstyrelsen anser att det är för kort tid att skicka ut kallelse och föredragningslista till

föreningsmedlemmarna.

Kallelse och föredragningslista ska skickas ut till föreningsmedlemmarna senast sex (6) veckor före

mötet.

Förbundsstyrelsen föreslår årsstämman:

Att: ändra texten i stadgan enlig ovan.

Förbundsstyrelsen WRAS

Förbundsstyrelsen WRAS
20180421

Proposition nr 4.



BIL.-C

Western Riders Association of $weden

Propositionens innehåll

Bakgrund

Föreningsstadgarna.

1 de gamla föreningsstadgarna §3 fanns en stadgetext som missades i de nya föreningsstadgarna.
Föreningsstadgarna beslutas av Förbundsstämman. Förslag till ändring av dessa stadgat skall
föreläggas Distriktsstyrelsen för eventuellt ytttande till Förbundsstyrelsen för behandling.

Förbundsstyrelsen anser att vi behöver enhetliga föreningsstadgar.

Stadgetexten ska ligga under Kap 1 § 1 och lyda:
Föreningsstadgarna beslutas av Förbundsstämman. Förslag till ändring av dessa stadgar skall
föreläggas Förbundsstyrelsen för behandling.

Förbundsstyrelsen föreslår årsstämman:

Att: lägga till texten i stadgan enlig ovan.

Förbundsstyrelsen WRAS

Förbundsstyrelsen WRAS
20180421

Proposition nr 5.



(LA(i tØ
Western Riders Association of $weden

Propositionens innehåll

Bakgrund

Föreningsstadgarna
Kap 1 § 8 Skiljeklausul ärfelformulerad. Disciplinnämnden ska ej vara avgörande i tvister.

Förbundsstyrelsen rekommenderar följande text i föreningsstadga rna:

Talan i tvist där part är enskild medlem, förening eller förbundet väcks i allmän domstol där

föreningen har sitt säte. Står tvist mellan enskild medlem och förbund, väcks talan i allmän domstol

där ordförande i föreningen har sin hemvist. 1 tvist mellan enskild medlem och förbundet väcks

talan i allmän domstol där den enskilde medlemmen har sin hemvist.

Förbundsstyrelsen föreslår årsstämman:

Att: ändra texten i stadgan enlig ovan.

Förbundsstyrelsen WRAS

Förbundsstyrelsen WRAS
20180421

Proposition nr 6.



t
Western Riders Association of $weden

Propositionens innehåll

Bakgrund

Förbundsstadgarna
Kap 9 § 1 Val av koordinatorer ska beskrivas utförligare i detta kapitel.

Förbundsstyrelsen rekommenderar följande text i föreningsstadgarna Kap 9 §1:

Består av två (2) till fem (5) personer per region, är medlemmar i en WRAS ansluten förening i
regionen. Föreningarna i regionen beslutar tillsammans om lämpligt antal koordinatorer. Dessa
personer, kan i sin tur organisera upp en arbetsgrupp för fördelning av arbetsuppgifterna.
Arbetsgruppens antal avgörs av regionens behov Ska vara en del i nätverket mellan föreningarna i
regionen och förbundsstyrelsen.

Förslag och val av koordinatorerna sker genom att:
• Föreningarna i respektive region föreslår koordinatorer till förbundets valberedning
• På förbundsstämman föreslås de regionala koordinatorerna av valberedningen
• Beslut tas på förbundsstyrelsens konstituerande styrelsemöte

Förbundet avsätter i sin årliga budgetplan i samråd med koordinatorerna en summa pengar för
varje region som koordinatorerna använder under sitt verksamhetsår. Varje region erhåller samma
summa. Beslut tas på förbundsstyrelsens konstituerande styrelsemöte.

Förbundsstyrelsen föreslår årsstämman:

Att: ändra texten i stadgan enlig ovan.

Förbundsstyrelsen WRAS

Förbundsstyrelsen WRAS
20180421

Proposition nr 7.
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Western Riders Association of $weden

Proposition nr 8.

Propositionens innehåll

Bakgrund

Föreningsstadgarna
Kap 6 § 2 Val av koordinatorer ska beskrivas här med referens till Förbundsstadgarna
Kap 9 § 1. Se Prop. 7

Förbundsstyrelsen rekommenderar att hänvisningstext till förbundsstadgarna visas här.

Förbundsstyrelsen föreslår årsstämman:

Att: ändra texten i stadgan enlig ovan.

Förbundsstyrelsen WRAS

Förbundsstyrelsen WRAS
20180421
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Western Riders Association of $weden

Propositionens innehåll

Bakgrund

Förbundsstadgarna
På förbundsstämman ska de regionala koordinatorerna föreslås av valberedningen.
Föredragningslistan i Kap 3 §5 i förbundsstadgarna ska inkludera text: Regionala koordinatorer
föreslås av valberedningen.

Att: ändra texten i stadgan enlig ovan.

Förbundsstyrelsen WRAS

Förbundsstyrelsen WRAS
20180421

Proposition nr 9.
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Motioner från High Chaparral Western Riders gällande stadgeändringar.

Bakgrund
WRAS har 2018 bytt stadgar och vi har då upptäckt att det finns delat dessa som vi inte

klarat av att följa i vår klubb. Vi har sett att stadgarna nu kräver att våra medlemmar löser

sitt medlemskap två månader innan föreningen har sitt årsmöte. Då HCWR, sedan många år

tillbaka, har sitt årsmöte väldigt tidigt på året betyder det att vi begär av våra medlemmar

att lösa ny medlemsavgift innan den gamla har gått ut. Medlemmarna bör kunna betala sin

medlemsavgift ända fram till föreningens årsmöte samt att om medlemsavgiften betalats in

bör den ju redan vara beviljad av styrelsen. Beviljas den inte görs ingen inbetalning till

föreningen. Vi anser också att det ska vara samma tidsangivelse för kallelsen ut till

medlemmarna som kallelsen på hemsidan för att förenklaförberedelserna inför

föreningarnas årsmöten.

Vi motionerar därför härmed för att:

- stadgeskrivningen” Medlemsavgiften för föreningens medlemmar ska vara betalad senast

två månader innan föreningens årsstämma.” tas bort ur de nuvarande stadgarna.

- Stadgeskrivningen “Medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet” tas bort

ur de nuvarande stadgarna.

- Stadgeskrivningen” Förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre (3) veckor före

mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt.” ändras i de nuvarande

stadgarna till att, på båda ställen i texten, lyda två (2) veckor före mötet.

Styrelsen i High Chaparral Western RiUers/ Ingela Ynghagen, Ordförande



Styrelsen för Strängnäsbygdens Western Riders (SbyWR) föreslår årsmötet att lämna följande motion

2 till förbundet (WRAS) årsstämma 20180421

Ämne: Föreningsstadgar

Bakgrund: Förslag till nya föreningsstadgar har gått ut på remiss till alla klubbar tillsammans med

förslaget till omorganisation vid två tillfällen. När man läser dess stadgar står det under kapitel 3 §2

att förslag från medlem, dvs en motion, att behandlas vid årsmötet ska vara styrelsen till handa

senast 4 veckor före årsmötet. Kallelse till årsstämma ska av styrelsen senast 3 veckor före mötet

tillhandahållas medlemmarna. Detta innebär att medlem inte vet när 4 veckor före årsmötet är då de

ännu inte fått kallelsen.

SbyWR yrkar därför på

Att texten under kapitel 3 §1 skrivs om som följer: “Kallelse till årsstämma och förslag till

föredragningslista ska av styrelsen senast 6 veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt

som styrelsen bestämt.”

Motionall.L&1ei9_av årstämman för SbyWR

Mötesorförande Mötessekreterare Justerare



LAc,cJ I

Motion avseende Kpt 3 § 4 i Föteningsstadgarna

Dala Western Riders mot.ionerar om att en ändring görs vad gäller KpÉ 3 § 4 1

föreiis ngsstadgama.

Vi anser att det kommer att bli svart/omöjligt för klubbarna att t tillräckligt manga behöriga röstande
om medlemsavgiften mästc vara mhctald 2 manader innan.

DWR föreslar att röstberättigad ir medlem som erlagt mcd.lelnsa\ ift innan stämmans oppnandc,

Borianie 1 ttt)204

/Stvrdscn I)ala Western Riders

styrd sen dalawcsterncom

Oidförandc Linea Johansson Sekreterare Anneli Cronlöf—Larsson



Motion till WRAS årsstämma 2018

Vi yrkar på att de två sista punkterna i kap 3 §4 de nya föreningsstadgarna stryks.

Alltså följande vill vi ska strykas:

• att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
• att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

lL41 f

Umeå 2018-02-06

Vårt förslag är att byta till följande:

Att medlemskap har beviljats och medlemsavgift för innevarande år har betalats senast
årsmötesdagen

Vänliga hälsningar,

Styrelsen i WBWR (Westerbotten Westernriders)

JJJL

Linda Ångman

Anders Nygren Moström

Ji1 Andersson

Jorid Kortekaas —,

(//

-%



Motion angående avskaffande av hast- och ryttarlicenser

Jag vill att man avskaffar både höst- och ryttarlicenser d de

numera inte tillför något utan tvörtom endast hindrar ekipage fran

att tavla.

Alternativt att man återinför endagslicens för både höst och ryttare

som automatiskt förvandlas till livstids- respektive årslicens not den

sammanlagda summan som erlagts uppg& till respektive belopp.

En tungt v gande anledning till denna motion dr att 5bW i 3 rs tid

gjort förlust p b-C-B-klasserna p de WRAS-tdvlingar som klubben

anordnat. bock bör sig E-klasserna men de ekipagen vill ej klassa upp

sig bla pga kostnader för licenser och för f tövlingar/klasser.

börför föres lr jag:

Att både höst- och tyttatlicenser avskaffas.

Eller

Att endagarslicens för bade höst och ryttare återinförs OCH att de

förvandlas till livstid- respektive &slicens när summan av de erlagda

beloppen är ndd.

Löndala 2018-01-11

Zeta Lång
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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 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 1 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
fö rb u n dsstä mm o rna.

Styrelsen i Western Riders Sjuhärad Borås



Motion nr 1.

Motionens innehåll

IL4 2-o
Western Riders Association of $weden

Förbundsstämma 2018.

Förbundsstyrelsens yttrande

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.

Förbundsstyrelsen WRAS
20180421



Western Riders Association of $weden

Motionens innehåll

Förening: Strängnäsbygdens Western Riders (SbyWR)

Angående stadgeändring av inbetald medlemsavgift, medlemsgodkännande samt kallelse till
fö ren in gsstä mm a

Styrelsens ställningstagande och förslag

Motionären yrkar på att Kap3 § 4 skrivs om att medlem senast på årsmötesdagen kan påvisa
inbetald medlemsavgift samt att Kap 31 justeta 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.

Motion nr 2.

Förbundsstyrelsen WRAS
20180421



Western Riders Association of $weden

Motion nr 3.

Motionens innehåll

Förening: Data Western Riders (DWR)

Angående stadgeändring ändra Kap 34 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.

Förbundsstyrelsen WRAS
20180421



Motion nr 4.

Western Riders Association of $weden

Motionens innehåll

Förening: Midnattssolens Westernryttare fMSWR)

Kapitel 3, 4 § 1 föreningsstadgarna behöver förtydligas.

Styrelsens ställningstagande och förslag

Motionären yrkar på att medlemskap för föregående år ska ligga till grund för rösträtt, yttrande-
och 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.

Förbundsstyrelsen WRAS
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Western Riders Association of $weden

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 hästspotter i Sverige.

Endagslicenserna avskaffades 2011 pga. det var en stor börda för tävlingsarrangerande klubbar att
handha och administrera då dessa ej går att administrera 1 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.
1 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.
motionen avslås på grund av att det skulle bli en för stor administrativ uppgift för föreningarna,
att införa endagarslicens.

Förbundsstyrelsen WRAS
20180421

Motion nr 5.



Western Riders Association of $weden

Motionens innehåll

Förening: Western Riders Sju härad 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. 1 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 37

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.

Förbundsstyrelsen WRAS
20180421

Motion nr 6.


