FÖRBUNDSSTÄMMA 2021

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH
BEHANDLINGSORDNING
Punkt

Ärende

Hänvisning mm.

Välkommen till förbundsstämman

Svenska
Ridsportförbundets
ordförande Ulf Brömster

Stämmans öppnande och öppningsanförande

1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av
röstlängd för mötet på grundval av den utav
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden

2.

Fastställande av föredragningslista och arbetsordning för
mötet

3.

Fråga om mötets behöriga utlysande

4.

Val av ordförande för mötet

5.

Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

6.

Val av protokolljusterare att jämte mötesordförande justera
mötets protokoll samt erforderligt val av två rösträknare

Valberedningen

7.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

2019, 2020

7.1

a)

förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de två
föregående verksamhetsåren
förbundsstyrelsens redovisning av styrelsens
handläggning av bifallna motioner vid stämman 2019

b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för de två
föregående verksamhetsåren
c) revisorernas berättelse för samma tid

8.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

9.

Kandidatnominering för val enligt punkterna 12 - 15

Valberedningens
ordförande
Gunilla Öhman
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10.

Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsinriktning
innehållande en ekonomisk plan för den kommande
perioden, valberedningens förslag till ekonomisk ersättning
samt övriga ärenden som hänskjutits till stämman av
förbundsstyrelsen samt motioner som getts in i den ordning
som säga i 23 §

10.1

Förbundsstyrelsens förslag: Verksamhetsinriktning
med ekonomisk plan för tiden 2022 - 2023

10.2

Valberedningens förslag: till ekonomisk ersättning till
förbundsstyrelsen och sektionsledamöter

10.3

Förbundsstyrelsens förslag: Ändring av SVRFs stadgar

10.4

Motion D1: Dalarnas Ridsportförbund, Skånes Ridsportförbund
och Stockholms Läns Ridsportförbund angående basutbudets
finansiering inom svensk ridsport

10.5

Motion D2: Gävleborgs Ridsportförbund angående tillgänglighet
till häst- och ridtävlingar på lokal-, regional och nationell nivå

10.6

Motion D3: Göteborgs- och Bohusläns Ridsportförbund
angående Swedbank Pay
Motion D5: Hallands Ridsportförbund angående avgifter till
PayEx

10.7

Motion D4; Hallands Ridsportförbund angående Folksam
Motion D16; Stockholms Läns Ridsportförbund angående
försäkringspremien till Folksam
Motion D18: Västergötlands Ridsportförbund angående
nischnära huvudsponsor samt upphandling av
olycksfallsförsäkring
Motion K22: Falkenbergs Ryttarförening angående höga
kostnader i SvRF
Motion K23; Stenungsunds Ridklubb angående obligatorisk
medlemsförsäkring

10.8

Motion D6: Norrbottens Ridsportförbund angående klassificering
av funktionsvariation

10.9

Motion D7 Norrbottens Ridsportförbund angående en bild säger
mer än 1000 ord
Motion D13: Norrbottens Ridsportförbund angående rätt
förebilder

Valberedningen
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10.10

Motion D8: Norrbottens Ridsportförbund angående fördelning av
medlemsavgifter och statliga bidrag

10.11

Motion D9: Norrbottens Ridsportförbund angående våga agera

10.12

Motion D10: Norrbottens Ridsportförbund angående
aktualisering av ”Driva Ridskola”

10.13

Motion D11: Norrbottens Ridsportförbund angående hur hanterar
SvRF ny teknik

10.14

Motion D12: Norrbottens Ridsportförbund angående godkänd
ridlärar-/tränarfortbildning

10.15

Motion D14: Skånes Ridsportförbund angående tillgänglighet på
riksanläggningen Flyinge

10.16

Motion D15: Stockholms Läns Ridsportförbund och Skånes
Ridsportförbund angående besöksverksamhetens organisation,
mandat och funktion

10.17

Motion D17: Upplands Ridsportförbund angående ridsportens
roll för att nå målen i agenda 2030

10.18

Motion D19: Västergötlands Ridsportförbund angående
livesändning vid stora arrangemang

10.19

Motion K20: Björbäcks Ryttarförening angående föreningar som
kämpar för att anordna tävlingar
Motion E24: Jennie Dahlström angående bristen på ideellt
arbetande funktionärer

10.20

Motion K21: Eds Ryttarsällskap angående utdrag ur
polisregistret för licensierade ledare och tränare

10.21

Motion E25: Marie-Louise Fyhr angående förbättra och
modernisera tävlingar

10.22

Motion E26: Claes Hedenman angående spel på hästar på
tävlingar som drivs av SvRF och föreningar
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10.23

Motion E27: Claes Hedenman angående förbundsstämma tredje
helgen i november

11.

Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet

12.

Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för
en tid av två år

Valberedningen

13.

Val av två ordinarie ledamöter jämte en suppleant (under 26
år), utsedda av riksungdomsmötet, för en mandattid av två
år.
Val av fyra ordinarie ledamöter för en mandattid av fyra år

Valberedningen

Fyllnadsval av en ordinarie ledamot för en mandattid om två
år

14.

Fastställande av antal ledamöter i respektive sektion,
6 - 12 personer

Valberedningen

Val av sektionsordförande i respektive sektion för en
mandattid av två år
Val av sektionsledamöter i respektive sektion för en
mandattid av fyra år
15.

Val av minst två revisorer och personliga suppleanter eller
ett registrerat revisionsbolag med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för
en mandattid av två år enligt 8 kap 32 §. Minst en av
revisorerna är auktoriserad revisor eller godkänd revisor
med revisorsexamen.

16.

Val av ordförande i valberedning jämte sex ledamöter, varav
tre väljs på varannan förbundsstämma. Ordförande väljs på
två år. Övriga ledamöter väljs på fyra år.

Stämmans avslutande

Valberedningen

