FÖRBUNDSSTÄMMA 2021

FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION E27
från Claes Hedenman angående förbundsstämma tredje helgen i november
Motionären yrkar på att Ridsportförbundets stämma ska hållas vartannat år tredje helgen i november.
Motionärens motiv till detta är att Svenska Ridsportförbundets medlemmar har sin mest aktiva tid
under våren och att lägga för förbundet viktiga möten under denna tid medför att många medlemmar
inte har möjlighet att delta. Vidare föreslår motionären att det år inte stämma hålls ska ett
medlemskonvent hållas denna helg.
Claes Hedenman inkom med nästan likalydande motioner 2007, 2011 och 2013 som då avslogs av
förbundsstämman enligt dåvarande styrelsers förslag. Förbundsstyrelsen är enig med motionären om
att det är angeläget att så många som möjligt kan delta vid förbundsstämman men bedömer att de
skäl till avslag som angavs vid tidigare stämmor fortfarande är aktuellt. Den digitala utvecklingen av
mötessystem har ökat väsentligt det senaste året och enligt förbundsstyrelsen ökar det tillgängligheten
och möjligheten för många fler att delta i förbundsstämman.
Enligt gällande stadgar har Ridsportförbundets förbundsstämma under maj månad vartannat år.
Denna tidpunkt korresponderar med årsmöten i föreningar, som hålls i februari månad, och
distriktsförbund, som äger rum i mars. Riksidrottsförbundet har i sin tur stämma i maj samma år som
Ridsportförbundet. Denna kedja av årsmöten efter varandra är en del i den demokratiska processen.
Vid årsmöten i föreningar och distrikt utses stämmoombud och behandlas motioner och yttranden till
Ridsportförbundets stämma.
En ändring i den riktning som motionären föreslår kräver bland annat stadgeändringar på samtliga
nivåer, lokalt, regionalt och centralt beträffande all årsmötesreglering samt ändring från kalenderår
som räkenskapsår till brutet räkenskapsår.
Förbundsstyrelsen bedömer det inte som sannolikt att de förändringar som krävs för en ändring av
datum för Ridsportförbundets stämma leder till att nämnvärt fler ombud deltar vid en fysisk stämma.
Med anledning av den rådande pandemin har många olika digitala årsmötessystem utvecklats, som
uppfyller de demokratiska villkoren för genomförande av en stämma, och använts av många förbund,
distrikt och lokala föreningar inom idrottsrörelsen med mycket gott resultat.
Möjligheterna att genomföra årsmöten helt digitalt eller en kombination av fysiska platser på flera
ställen i landet och digital medverkan, hybridmöten, har lett till att deltagandet ökat då bland annat
kostnader och tidsåtgång för resor mm minskar betydligt. Ridsportförbundets stämma 2021 är
planerad att genomföras från 7 – 8 olika platser i landet, delvis mot bakgrund av tidigare
stämmobeslut, vilket ger möjlighet till ett ökat deltagande från medlemsföreningarna runt om i landet.
Motionärens förslag om ett medlemskonvent är redan verklighet i och med förbundsstämmans beslut
2007 genom att Ridsportforum ska äga rum det år som stämma inte äger rum.
Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att avslå motionen
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