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Western Riders Association of Sweden 

Förbundsstyrelsens förslag till 
förbundsstämman 2021 

 

Proposition nr 1. 
Propositionens innehåll 

 

Förbundsstadgar 

Bakgrund: Justering i 4 Kap, Förbundsstyrelsen 1 § Sammansättning möten och 

beslutsmässighet. 

Antal valda ledamöter i förbundsstyrelsen behöver vara mer flexibelt efter den 

arbetsbelastning som krävs i förbundsstyrelsen under kommande verksamhetsår.  

 

Byt ut i texten i §1 till: Styrelsen består av ordförande, kassör jämte tre upptill 

det antal ledamöter som enligt punkt 13 i föredragningslistan tas beslut av 

förbundsstämman för kommande verksamhetsår. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår årsstämman: 

Att: förbundsstadgarna justeras till enligt beskrivning ovan. 

 
 

Proposition nr 2. 
 

Propositionens innehåll 

 

Föreningsstadgar 

 

Bakgrund: Föreningsstadgarna behöver förtydligas på de delar som beskriver 

medlemskap i föreningen. 
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2 KAP Föreningens medlemmar 

1. § Medlemsskap 

 

Förtydliga första stycket till: antages som medlem. Stryk i andra stycket 

”Medlemskap gäller tillsvidare”. 

 

 

2. § Medlems skyldigheter och rättigheter 

 

Punkt 2. Lägg till ”ska årligen betala in en årsavgift vars storlek beslutas på 

föreningsstämman” 

 

 

3 KAP Föreningsstämman 

3. § Sammansättning och beslutsförhet 

 

Förtydliga i första stycket, andra meningen ” Varje medlem som har betalt sin 

medlemsavgift och fyllt 16 år” 

 

4. § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på föreningsstämman. 

 

För att vara röstberättigad på föreningsstämman krävs att beviljad medlem under 

mötesåret fyllt 16 år. 

 

Varje medlem äger en röst. Röstning får inte ske genom fullmakt.  

 

Medlem under 16 år har inte rösträtt på föreningsstämman men har yttrande och 

förslagsrätt. 

 

4 KAP Valberedning 

3. § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid föreningsstämma. 

 

Nytt andra stycke.  

Nominerad kandidat ska vid tidpunkt för förslag till valberedningen ha erlagt 

årsavgift i föreningen för nominerad mandatperiod.  
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6 KAP Styrelsen 

1. § Sammansättning 

 

Byt ut ordet person till medlem. Stryk ”samt får utses till befattning inom styrelsen.” 

Förbundsstyrelsen föreslår årsstämman: 

Att: föreningsstadgarna justeras till enligt beskrivning ovan. 

 

Proposition nr 3. 
 

Propositionens innehåll 

 

Bakgrund: Förbundsstämman har haft problem under de senaste årsstämmorna att 

välja ledamöter, valberedning enligt punkt 16 i föredragningslistan. 

 

Förslag är att arbeta fram en process och förbereda förbundsstämman med 

nomineringar till valberedning. 

Förbundsstyrelsen föreslår årsstämman: 

Att: Ge förbundsstyrelsen i uppdrag tillsammans med de regionala koordinatorerna 

att utverka en process och underlag till beslut av punkt 16 i föredragningslistan. 

 

Redovisas på förbundsstämman 2022. 
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