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Motion till WRAS förbundsårsmöte 2014 avseende omorganisation och upplösning av distriktsstyrelserna. 
 
Sammanställd på uppdrag av WRAS Distrikt Öst Distriktsstämma 2014, se bilaga. 
(Enligt § 17 från Distriktsårsstämman 2014) 
 
Distrikt Öst föreslår en upplösning av WRAS´ distriktsstyrelser med en följande omstrukturering till en platt 
organisation med distriktsråd och förbundsstyrelse. 
 
Bakgrund: 
Ända sedan distrikten bildades har det visat sej att det varit svårt att få tillräckligt många engagerade 
styrelsemedlemmar att täcka alla poster i valberedningar, utskott, klubbar, distrikt och förbund. Detta har resulterat 
i vakanta styrelseposter, orimlig arbetsbörda för de förtroendevalda, dubbelbemanningar och tom trippel (vi har 
exempel på personer som suttit på tre och tom fyra poster samtidigt) och ett ur demokratisk synvinkel osunt 
koncentrerande av inflytande. 
Dessutom medförde bildandet av distrikten, arbetsgången där distrikten måste godkänna motioner från 
medlemsklubbarna som rör förbundets arbete, och konstruktionen med fem ombud per distrikt (dessutom enligt en 
uppkommen praxis bestående av distriktsstyrelserna) till förbundsmötet ett synnerligen ogenomskinligt förbund, 
där förbundsstyrelsen tappat kontakten med medlemsklubbarna, och de enskilda medlemmarna inte kan komma 
till tals eller alls få kontakt med förbundsstyrelsen, utan hänvisas tillbaka till sina distriktsstyrelser. 
 
Ärende. 
Ovanstående har inneburit att förbundet blivit för tungrott, medlemmarna som upplever att de fått minskat 
inflytande har tappat intresse, antalet aktiviteter har minskat och klubbar har lagt ned. Många enskilda medlemmar 
har gått över till rikstäckande special-eller rasorganisationer där de har direkt kontakt med sina styrelser. 
 
Förslag:  
Att förbundet organiseras om till en platt organisation där varje klubb är direkt ansluten till förbundet, men med 
bibehållande av geografiska distrikt där klubbarnas ombud bildar ett råd, administrerar tävlingsterminen på lokal 
nivå och representerar distriktet tillsammans med sina ombud på möten på förbundsnivå.  
 
Motion 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi på: 
Att ändra förbundets stadgar med utgångspunkt från bilaga 1, och därmed 
Att distriktsstyrelserna upplöses med arbetsgången första omröstning på extra årsmöte i oktober 2014 och vid 
behov (icke enhälligt möte) och på ordinarie förbundsårsmöte 2015. 
 
 
För Distriktsstyrelsen WRAS Distrikt Öst 
 
Västra Näshulta, 2014-03-28 
 
 
Anna Back, 
Distriktsordförande 
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Bilaga till Motion till WRAS förbundsårsmöte 2014 avseende  
omorganisation och upplösning av distriktsstyrelserna. 

 
 
11 § Stadgeändring 

Förslag till ändring av dessa stadgar får – förutom av Förbundsstyrelsen – skriftligen framläggas av 
medlemsförening. 
 
För bifall av stadgeändring fordras beslut av en enhällig Förbundsstämma, eller med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav en ordinarie, hållna med minst sex månaders 
mellanrum. 
 
19 § Sammansättning 

Förbundsstämman består av ombud från medlemsklubbarna. Ombud får ej företräda mer än en organisation och 
får inte vara ledamot av Förbundsstyrelsen. Ombud skall medföra fullmakt från sin klubb angivande, ombudets rätt 
att rösta. 
 
20 § Rösträtt 

Vid Förbundsstämman har klubbarna röster enligt medlemstal. Beslut kan fattas med acklamation. Röstberättigat 
ombud måste ha fyllt 16 år. Röstning får ej ske genom fullmakt. 
Vid Förbundsstämman skall fastställas röstlängd upprättad av Förbundsstyrelsen 
 
22 § Tidpunkt och kallelse till förbundsstämma 

Förbundsstämman hålls varje år före utgången av mars månad, på ort som Förbundsstyrelsen bestämmer. 
Kallelse till stämman utfärdas av Förbundsstyrelsen senast åtta (8) veckor före stämman.  
Förslag till föredragningslista för stämman, verksamhets och förvaltningsberättelse samt Förbundsstyrelsens 
förslag (propositioner) och inkomna motioner till Förbundsstämman – vilka skall vara åtföljda av klubbstyrelsens 
yttrande, skall senast tre (3) veckor före Förbundsstämman sändas till 
röstberättigade organisationer. 
 
23 § Ärenden vid förbundsstämman 

Vid förbundsstämman skall följande ärenden förekomma: 
1) Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade 

röstlängden. 
2) Fastställande av föredragningslista för mötet 
3) Beslut om mötets behöriga utlysande 
4) Val av ordförande för mötet 
5) Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 
6) Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt två personer att 

fungera som rösträknare 
7) Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelse: 

a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår  
b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår  
c) Revisorernas berättelse för samma tid 
d) Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 

8) Beslut om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsens förvaltning 
9) Behandling av styrelsens förslag och av motioner i den ordning som sägs i 22 §. 
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10) Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet 
11) Val av Förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år 
12) Val av Förbundskassör för en tid av två år. Ordförande samt kassör väljs på mandattider som skall överlappa 

varandra. 
13) Val av antal ledamöter som Förbundsstyrelsen föreslår, med hänsyn till styrelsearbetets uppläggning. 
14) Val av två revisorer och två suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom 

förbundet för en mandattid av ett år. 
15) Val av Disciplinnämnd, som skall bestå av fem ledamöter, varav en sammankallande, för en mandattid av två år. 

Rullande inval med överlappning är önskvärt. 
16) Val av Valberedning, som skall bestå av fem ledamöter, för en mandattid av två år. 

Val av styrelsens ledamöter sker efter beslut om motioner och övriga verksamhetsförslag. 
 
24 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman 

Förslag till ärende att behandlas vid Förbundsstämman, skall vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor 
före stämman. Rätt att avge förslag tillkommer Förbundsstyrelsen och klubbstyrelserna. 
 
25 § Extra förbundsstämma 

Förbundsstyrelsen får sammankalla extra Förbundsstämma, om sådant möte behövs. Vidare är förbundsstyrelsen 
skyldig att kalla till extra Förbundsstämma, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så begär eller när 
minst 2/3 av klubbarna så kräver. Kallelse och föredragningslista översänds till klubbarna senast en månad före 
mötet. Vid extra Förbundsstämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 
 
26 § Valberedningen 

Valberedningen består av fem ledamöter, varav en sammankallande. Eftersträvas att samtliga distrikt 
representeras i Valberedningen.  
Valberedningens ledamöter utses av Förbunds stämman för en mandattid av två år.  
Två ledamöter nyväljes varje årsstämma. Valberedningen utser inom sig vice sammankallande samt sekreterare. 
Valberedningen skall senast 1 december året innan förbundsstämma hålls, skriftligen tillfråga dem, vilkas 
mandattid går ut vid stämman, om de är villiga att kandidera för en ny period.  
Senast den 1 januari skall Valberedningen meddela klubbarna om vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur. 
Senast sex (6) veckor före Förbundsstämman får klubbarna avge förslag på personer till Valberedningen för valen 
under 23§ punkterna 1115. 
Senast fyra (4) veckor före Förbundsstämman skall Valberedningen skriftligen delge samtliga klubbar och 
Förbundsstyrelsen sitt förslag till val enligt ovan, samt meddela namnen på övriga kandidater, som inkommit till 
Valberedningen. 
Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundet. 
Valberedningen skall avge sitt förslag till val enligt ovan, innan övrig kandidatnominering kan ske. Föreslagen 
kandidat skall ha accepterat nomineringen. 
Förslag på kandidater till Valberedningen kan inges till denna, men Valberedningen avger i detta fall inget yttrande. 
Den som ingår i Valberedningen får inte obehörigen yppa, vad han i denna egenskap fått kännedom om. 
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter Förbundsstämman skall protokollet överlämnas till 
Förbundsstyrelsen. 
 
32 § 

Höstkonvent kan hållas på tid och plats som Förbundsstyrelsen bestämmer, samt har att handlägga frågor som 
Förbundsstyrelsen hänskjuter dit. Till konventet kallas ledamöter i Förbundsstyrelse och klubstyrelserna, samt 
Valberedning och Revisorer. Höstkonventet är rådgivande 
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36 § Distriktens sammansättning 

 
Distrikt omfattar de föreningar som är medlemmar av WRAS, och som har sitt säte inom distriktets geografiska 
område. 
Förbundsstyrelsen kan besluta om annan tillhörighet för förening i det enskilda fallet. Distriktens 
tävlingsverksamhet på ECnivå  administreras av ett Distriktsråd bestående av klubbordförandena. 
 
38 § Revisorer och revision utgår. 

 
39 § Medlemskap i förbundet 

Ideell förening får efter skriftlig ansökan, upptas som medlem i Förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda. 
1. Om medlemsansökan är upprättad enligt WRAS’ anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar. 
2. Föreningen har förbundit sig att följa förbundets stadgar och beslut samt i övrigt verka för främjande av 

westernridningen i Sverige 
3. Föreningen betalar medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av Förbundet, senast den 31 januari 
4. Föreningen skall omedelbart efter föreningens årsmöte, insända uppgift på styrelsens sammansättning och 

övriga funktionärer till Förbundsstyrelsen. 
5. Föreningen skall före den 31 januari insända uppgift om medlemsantal per den 31 december föregående år till 

Förbundstyrelsen. 
6. Föreningen skall till förbundets valberedning nominera kandidater till Förbundsstyrelse och Valberedning 

senast den 1 februari. 
7. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med annan förening 
8. Endast förening med minst 25 medlemmar kan antas. 

 
40 § Utträde samt uteslutning av förening 

Förening som önskar utträde ur Förbundet skall skriftligen anmäla detta till Förbundsstyrelsen. 
Förening, som inte betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde ur 
Förbundet. Medlemskapet upphör automatiskt per den 1 januari det därpå följande året, genom att föreningen 
avförs från medlemsförteckningen. 
Utan att anmälan om utträde föreligger, får Förbundsstyrelsen utesluta förening om den – trots påminnelser – 
underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar. 
Förening får också uteslutas om den underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning fattats av 
Förbundet , eller annars påtagligt har motarbetat Förbundets intressen. 
Fråga om uteslutning får inte avgöras, förrän föreningen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Förbundsstyrelsen 
angiven tid. I beslut om uteslutning skall skäl för uteslutning redovisas, samt anges vad den uteslutna föreningen 
skall iakttaga för överklagande av beslutet. 
 
43 § Åligganden 

Förening skall: 
1. följa Förbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av Distrikts och/eller 
Förbundsstämma. 
2. årligen betala årsavgift och avge av Förbundsstyrelsen begärd information. 
3. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning, föra protokoll vid 
årsstämma, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning. 
4. hålla årsstämma och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 
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5. på begäran av Förbundsstyrelse ställa föreningens handlingar till förfogande samt, på begäran, de handlingar 
som krävs för bedömning av föreningens verksamhet såsom medlem i förbundet. 
 
Beslutade av 


