Motioner/förslag till
Västmanlands Ridsportförbunds Årsmöte
Den 19 mars 2020 hålls Västmanlands Ridsportförbunds årsmöte. Årsmötet
hålls varje år och är det högsta beslutande organet i distriktet, där Du eller Din
förening har chansen att påverka ridsportens framtid.
Du har möjlighet att påverka beslut som tas för ridsportens framtid genom att skriva en
motion och skicka in till distriktsstyrelsen för att lyfta din åsikt på årsmötet. Du kan skriva
motionen från dig som person eller från din förening.
Vad du vill motionera om bestämmer du själv, du har möjlighet att lyfta och driva dina frågor
framåt. Som motionär får du inte rösta på just din motion på stämman, men du har
möjlighet att göra din röst hörd genom att gå upp och tala för din sak.
Motionerna behandlas tillsammans med de andra årsmöteshandlingar på årsmötet och det
är föreningarnas ombud som röstar på förslagen.
Visst du att varje förening får företrädas på årsmötet av två medlemmar, det som behövs är
att du blir utsedd som ombud av din förening och har en giltig ombudsfullmakt med dig.
Fullmakten finns att skriva ut och fylla i på Västmanlands Ridsportförbunds hemsida. Se till
att just din förening finns närvarande på årsmötet 2020. Antal röster baseras på föreningens
medlemsantal föregående år.
1- 249 medlemmar = 2 röster, 250 - 499 medlemmar = 3 röster, 500 - medlemmar = 4 röster
Viktiga datum
Motioner ska vara Västmanlands Ridsportförbund tillhanda senast den 1 februari 2020.
Motionens väg
Förslag från enskild medlem ska skickas via föreningen. Det betyder att du som medlem
måste i god tid skicka din motion till föreningens styrelse som gör ett utlåtande på motionen
och sänder den sedan till Västmanlands Ridsportförbund. Motionen ska skickas till
Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 73494 Strömsholm eller
via epost – vastmanland@ridsport.se
Motionen måste då finnas på kansliet senast den 1 februari 2020.
Så ta chansen att vara med och påverka!

