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Bakgrund
På WRAS årsstämma 2014 fick förbundsstyrelsen i uppdrag av förbundsstämman
att starta en utredning på en ny framtida organisation för WRAS, baserat på den
tidigare Utredningsgruppens arbete som redovisades på Höstkonventet 2013,
med bl.a. genomgång och omarbetning av WRAS stadgarna.
Samtidigt kom det in motioner från Klubbar i distrikten där man ville se en
förnyelse av WRAS organisationen.
På WRAS Westernforumdagarna 2014 togs de första stegen fram i samband med
arbetsmötet:
”Om WRAS var ett nytt förbund, hur skulle Ni vilja att det såg ut?
På Höstkonventet 2015, presenterade förbundsstyrelsen för distrikten ett förslag
på en ny och plattare organisation för WRAS.
Förbundsstyrelsen har sammanställt ett förslag till WRAS framtida organisation
baserat på rapporter och analyser gjorda vid Höstkonventen och styrelsens egna
överväganden. Förslaget fokuserar på åtgärder som i första hand skapar värde för
medlemmar och klubbar.
Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16-17 januari 2016 att
sända ut förslaget på remiss till röstberättigade inom organisationen. Med
remissförslaget och remissvaren som grund kommer styrelsen att ta fram en
proposition som kommer att föreläggas förbundsstämman, april 2016.
Notera att detta remissförslag endast behandlar en organisationsförändring i
WRAS.
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Förslag
Organisation
Förslag att korta ner det totala antalet förtroendevalda och ersätta
distriktsstyrelserna med koordinatorer.

Regionindelning
Sverige indelas i fem regioner där varje koordinatorgrupp ansvarar för den
praktiska sammanhållningen i regionen. Koordinatorerna inom respektive region
ska bilda ett nätverk med de övriga regionerna där tävlingsansvarig i förbundet är
sammankallande och sammanhållande.
Klubbarna ska beroende av sin geografiska tillhörighet och närhet till varandra
tillhöra den region som finns i deras närområde.

Bild 1.
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Organisationskarta
Förbundets bas är de klubbar som är medlemmar i WRAS. Varje klubb kommer ha
en direkt påverkan på förbundsstämman med de ombud som företräder klubben.
För att få en flexiblare och snabbare beslutsväg på de olika arbetsområden som
kan uppstå ska det vara möjligt att bilda projekt eller arbets-/nätverksgrupper.
Grupperna är självgående men viktiga beslut som påverkar ekonomin eller
verksamheten ska tas på förbundsmötena. Förbundet kommer i sin budgetplan på
årsbasis budgetera för gruppernas verksamhet. I varje grupp ska det ingå en
person från förbundsstyrelsen.
Exempel på projektgruppsarbete som sker under viss tid:
1. Arbeta med marknadsföring och sponsorplaner samt knyta kontakter med
olika företag som sponsorer.
2. Arrangör av nationella tävlingar
3. Westernridning på ridskolor
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Exempel arbets-/nätverksgrupp som sker på obestämd tid:
1. Tävlingsledarubildargruppen, ansvarar för utbildning av tävlingsledare och
framtagandet av kursmaterial
2. Domargruppen. Ett nätverk för alla WRAS domare
3. Nätverk för friluftsaktiviteter

Tvärfunktionell kommunikation och nätverk för ordförande, tävling, utbildning
samt sekreterare ska ske direkt mellan klubbarna, koordinatorerna och förbundet.
Exempel på nätverk och nätverksarbete är:
Tävlingsfrågor där Koordinatorer, tävlingsansvarig på klubben och
tävlingsansvarig från förbundet ingår.
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Bild 2.
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Förbundet WRAS
Förbundet ska verka för Westernridningens utveckling och utbredning inom
Sverige, tillvarata förbundets intressen och följa utvecklingen inom
Westernridningen.
Förbundet ska arbeta med tävlingsverksamheten, ta fram utbildningsmaterial och
planera upp utbildningar.
Arbetsuppgifter är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemensam sponsring, press och media
Sammanhållande nationella tävlingar
Övergripande tävlingskalender och tävlingssystemet
Sammanhållande utbildningar
Information/Kommunikation
Ungdomsverksamhet
Planera verksamheten framåt
Verkställa det som beslutades på årsstämman
Regelboken och övriga böcker
Blanketter o Mallar

Förbundet ska ansvara för kontakten och kommunikationen med övriga
hästorganisationer som HNS, HYN LRF-Häst, Westernsverige samt övriga
ridförbund. Även kontakt med myndigheter som jordbruksverket och
Näringsdepartementet.
Bild 3.
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Koordinatorer
Består av två (2) till fem (5) personer per region, är medlemmar i en WRAS
ansluten förening i regionen. Föreningarna i regionen beslutar 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

Exempel på samordningsuppgifter.
•
•
•
•

Samordnar, planerar och ansvarar tillsammans med klubbarna över
regionens tävlingskalender
Samordna föreningsgemensam information i regionen
Kontakt och informationskanal med klubbar i regionen och Förbundet
Samordna tillsammans med Förbundet utbildningar i regionen

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.
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Disciplinnämnden
Disciplinnämndens uppgift är ta hand om frågor rörande överträdelser av
förbundets stadgar, tävlingsregler eller allmänna bestämmelser. Beslut av
disciplinnämnden ska meddelas förbundsstyrelsen, som ansvarar för
vidareinformation till berörda samt att åtgärder vidtas.
Disciplinnämnden bör bestå av fem ledamöter, medlemmar i en WRAS ansluten
klubb, varav en är sammankallande. Av ledamöterna bör en minst vara
tävlingsdomare och minst två tävlingsledare. Eftersträvas att varje Region har en
representant.
Disciplinnämnden väljs av förbundsstämman.
Förbundet avsätter i sin årliga budgetplan en summa pengar till
disciplinnämndens verksamhet.

Rapportering
Klubbarna medlemsrapporterar direkt till förbundsstyrelsen.
Koordinatorerna rapporterar utbildningsbehov och tävlingar till förbundsstyrelsen.

Information/Kommunikation
Information/kommunikation sker direkt mellan förbundets sekreterare,
föreningarna samt koordinatorerna.
Övriga informationskanaler vi ska använda oss är Webb för formell information
och Facebook för allmän nyhetsinformation.
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Förbundsstämman
Förbundsstämman ska bestå av:
•
•
•
•
•
•
•

Två ombud från varje klubb.
Ombuden väljs på sina klubbars årsstämmor
Ledamot i förbundsstyrelsens kan inte vara ombud för sin klubb på
årsstämman eller extra årsstämma.
Ombud får inte företräda mer än en klubb
Ombud ska medföra fullmakt från sin klubb, med rätt att utöva rösträtt
Varje ombud har en rösträtt
Röstning via fullmakt är tillåten

Klubbarnas förslag på regionernas koordinatorer föreslås av valberedningen.
Koordinatorerna väljs på förbundsstyrelsens konstituerande förbundsmöte. De
väljs på två år med växelvis förskjutning för att kunna överlappa varandra.
Koordinatorerna, förbundsstyrelsen, valberedningen samt revisorerna är inbjudna
till förbundsstämman och budgeteras, bekostas av förbundet.
Ombudens kostnader i samband med årsstämman som t.ex. resor, övernattning
bekostas av ombudens klubbar.
Om det är nödvändigt kan förbundsstyrelsen i samband med årsstämman
förlägga arbetsmöten med fokus på ett eller flera arbetsområden, t.ex. Tävling,
utbildning, koordinator, etc.
Arbetsmöten budgeteras och bekostas av förbundet.
Bild 4.
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Stadgeändring
Revideringar och kompletteringar i WRAS förbundsstadgar och WRAS klubbstadgar
behöver anpassas till förslaget. Distriktstadgarna kommer att tas bort.
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