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Mötets öppnande
Godkännande av föredragningslista
Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs
Val av ordförande att föra förhandlingarna
Anmälan av styrelsens val av sekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera riksmötesprotokollet
Styrelsens redovisning av hur de beslut som fattades vid 2015 års riksmöte implementerats
under året
Behandling av verksamhetsberättelsen
Behandling av årsbokslut och föredragning av revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Föredragning av årsredovisning och årsbokslut Sv Islandshästförbundets Stiftelse för avel
Behandling av propositioner
a/ Förändring av medlemskap
b/ Ta bort RV 2016
c/ TREC-medlemskap
d/ Stadgar § 2 Ändamål
e/ Stadgar § 3 Förbundets verksamhet
f/ Stadgar § 9 Förbundsstyrelsen
Diskussion och beslut om verksamhetsplan för kommande år
Diskussion och beslut om budget för kommande år
Fastställande av medlemsavgift till förbundet nästföljande år
Fastställande av ersättningar till styrelse för nästkommande verksamhetsår
Fastställande av sektioner och fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Valberedningens förslag till nya ledamöter för Sv. Islandshästförbundets styrelse
a/ Val av controller för 2 år
b/ Val av styrelseledamöter för 2 år
c/ Val av styrelsesuppleant för 1 år
Val av två revisorer samt två revisorsersättare för 1 år
Valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelsen för Sv. Islandshästförbundets Stiftelse
för Avel
a/ Val av ordförande för 1 år
b/ Val av styrelseledamöter för 2 år
c/ Val av styrelsesuppleant för 2 år
Val av ledamöter och ordförande till valberedning
Behandling av motioner
a/ Gerstorps Ryttarsällskap
b/ Gerstorps Ryttarsällskap
c/ Göran Häggberg, Hedersordförande
Övrig information
Mötets avslutande

Varje ombud äger en röst, fullmakter är ej tillåtna. Styrelsen har en röst på mötet. Alla beslut fattas
med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Riksårsmötet är
beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning, deltar i mötet.

Styrelsens redovisning av hur de beslut som fattades vid 2014 och 2015 års riksmöten
har implementerats under året (punkt 7 på dagordningen)
2014, Motion 1, Falki Barbro Bäckström
Att SIF undersöker möjligheterna till att utarbeta ett regelverk för inomhus- och istävlingar, och att
arbeta för att det även finns officiella tävlingar på olika nivåer med framtida SM som mål.
Styrelsens redovisning: Frågan om officiellt regelverk för inomhus- och istävlingar är inte aktuellt hos
FEIF och skulle för ett enskilt land vara ett svårt arbete att genomföra med alla de regelverk som finns.
2014 Motion 4, Marcus Ljungqvist
Förslag om att upprätta en offentlig arbetsordning för SIF, vilken ska uppdateras årligen och finnas
åtkomlig på förbundets hemsida.
Styrelsens redovisning: Styrelsen har tillsatt Marcus Ljungqvist som arbetsgrupp och styrelsen har
nu fått ett förslag till arbetsordning för SIF. Förslaget har gått på remiss till alla lokalföreningar och
kommer att behandlas av styrelsen för beslut under våren 2016.
2014 Motion 5, Marcus Ljungqvist, medlem i Framtids Islandshästförening
Att förbundet upparbetar en dokumentbank där all dokument publiceras löpande såsom
styrelseprotokoll, ekonomisk redovisning, sektionsprotokoll, budgetar och årsredovisningar. I denna
dokumentbank finns också en logg för förbundets aktivitet i form av styrelsemöten och sektionsmöten,
samt andra aktiviteter som planeras.
Styrelsens redovisning: Styrelsen har inte kunnat upprätta en dokumentbank via vårt nuvarande
medlemshanteringssystem. Dels för att det skulle bli för dyrt men också för att styrelsen har sagt upp
systemet för att byta till ett annat. Styrelsens plan är att ett nytt system ska innehålla funktioner för
dokumentbank. Under året har styrelsens protokoll skickats ut till alla lokalföreningar via mejl vid åtta
tillfällen. För budget/ekonomisk redovisning och planerade aktiviteter så har information lämnats
genom kortfattade redogörelser vid verksamhetsårets tre ordförandekonferenser.
2015 Motion 1, Vilja
Se över behovet/intresset i Sverige för en handikappsektion. Kan SIF påverka internationellt
samarbete i den här frågan?
Styrelsens redovisning: Styrelsen har inte arbetat med frågan under 2015. Vi avser att tillsätta en
projektgrupp för att arbeta med detta under 2016. Styrelsen tar också frågan med sig till FEIF och i det
Nordiska samarbetet.
2015 Motion 4, Ungdomssektionen genom ordf Tanja Zabel
Regeln som gör att ekipage är tvungna att uppnå kvalpoängen två gånger ska ändra så att man åter
igen bara behöver uppnå kvalpoängen en gång.
Styrelsens redovisning: Motionen avslogs men styrelsen uppmanades av årsmötet att snarast ge TS
i uppdrag att skyndsamt utreda frågan. Kvalproceduren för SM har omarbetats och fortsatt utveckling
av SM som helhet kommer att fortsätta under 2016 inför kommande år.
2015 Motion 6 Vestur Barbro Bäckström
Fråga 2. Ersätt hästägarförsäkran med en ruta att sätta kryss i på anmälan.
Styrelsens redovisning: Motionen avslogs men styrelsen uppmanades av årsmötet att snarast ge TS
i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna frågan. Hästägarförsäkran har ersatts av
Ryttarförsäkran där ryttaren utöver försäkran av frisk häst även förbinder sig att följa etiska regler
Code of Conduct etc.
I samband med fortsatt pågående IT utveckling av ICEtest, tävlingsanmälan, tävlingsresultat etc. kan
detta förslag att inkluderas i någon form.
Dock kommer kravet att kvarstå att försäkran måste vara färskvara för att behålla sitt värde

Behandling av verksamhetsberättelsen, se bilaga (punkt 8 på dagordningen)

Behandling av årsbokslut och föredragning av revisorernas berättelse, se bilaga (punkt
9 på dagordningen)

Föredragning av årsredovisning och årsbokslut Svenska Islandshästförbundets
Stiftelse för Avel, se bilaga (punkt 11 på dagordningen)
Behandling av propositioner (punkt 12 på dagordningen)

Proposition a. (tillägg/ändring i fet text. Borttagen text genomstruken)
Förändring av medlemskapen
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om en förenkling av antalet och uppbyggnaden av
medlemskapen och att junior döps om till ungdom.
Det innebär att SIFs medlemskap blir:





Senior
Ungdom
Intro
Familj

§ 6 Medlemskap
Stycke 4: Inom förbundet finns lokalföreningar. Knuten till lokalföreningen kan det finnas en eller
flera verksamhetssektioner och till den/de en av förbundet auktoriserad verksamhet.
Stycke 6: I Lokalförening är medlemskap som kan sökas senior, ungdom, introduktion och
familjemedlemskap. Ungdom är en person t o m det kalenderår hon/han fyller 18 år.
Familjemedlem är en person boende på samma adress som en seniormedlem. En form för
introduktionsmedlemskap finns.
Stycke 7 stryks helt : I lokalföreningar med ridverksamhetsektion är medlemskap som kan sökas
ridverksamhetsmedlem senior eller -junior. RV-junior är en person t o m det kalenderår hon/han
fyller 18 år. För ridverksamhetsmedlemskap krävs anknytning till den auktoriserade
verksamheten.
Stycke 8: Endast medlemmar med ordinarie medlemskap kan tävla vid officiella tävlingar.
§ 8 Riksmöte
Stycke 3 ändras till: Varje medlem och förening kan ställa förslag, motion till riksmötet. Sådana
förslag, motioner skall vara SIFs kansli tillhanda senast den 15 januari. Alla medlemmar har rätt
att närvara och yttra sig på riksmötet. Rösträtt har varje föreningsombud. Varje förening utser
ombud och en suppleant per påbörjad 50- talet ordinarie medlemskap, samt ombud och en
suppleant per påbörjat 100-talet ridverksamhetsmedlemskap. I detta stycke räknas de medlemmar
som är huvudmedlemmar i föreningen. Fullmakter är inte tillåtna, alla beslut fattas med enkel
majoritet, i händelse av lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.
Motivering: SIF har idag många olika medlemskap och det börjar bli snårigt att förstå och svårt
att administrera. SIF förbereder också för att byta medlemshanteringssystem under 2016 för att
minska förbundets kostnader och för att få ett system som bättre svarar mot förbundets och
föreningarnas behov och som har bättre funktionalitet. SIF bör därför anpassa uppbyggnaden av
sina medlemskap till Riksidrottsförbundets (RF) medlemssystem IdrottOnLine (IOL).

För att förenkla för föreningar, administratörer och medlemmarna föreslår styrelsen en
förändring/förenkling i antalet medlemskap.
RV medlemskapet har funnits i två år inom SIF men enbart Gerstorps ryttarsällskap har haft RV
medlemmar under den här tiden. En utvärdering av RV medlemskapet visar att det skapat mer
problem än fördelar för både SIF och Gerstorp. Med det billigare medlemskapet som RV är har
dessa medlemmar inte haft rätt att delta på SIFs tävlingar. Detta blir diskriminerande då
majoriteten av SIFs medlemmar inte tävlar men ändå betalar full medlemsavgift. Samtidigt har RV
medlemmarna betalat mer än intro- eller familjemedlemmarna till SIF – men fått mindre innehåll i
sitt medlemskap. RV medlemmarna har haft rätt till 1 tidning av Islandshästen per 20:e medlem.
Men RV medlemmarna vill också få tidningen. I övrigt har SIF inte många andra alternativa
medlemsförmåner som kan motivera skillnader i medlemsavgifterna. Det blev också slutsatsen
från den extra ordförandekonferensen i samband med SM sommaren 2015 då lokalföreningarnas
representanter inte kunde komma fram till hur man innehållsmässigt skulle kunna skilja
seniormedlemskapet från RV-seniormedlemskapet.









Utland - tas bort
RV senior - tas bort
RV junior - tas bort
RV tävling - tas bort
Familj – ändras för att gälla hela familjen, behöver alltså inte kopplas till ett separat
seniormedlemskap.
Familj 2 - läggs ihop i familjemedlemskapet (betalar idag ingen medlemsavgift)
Intro – blir kvar men ändras att omfatta bara helt nya medlemmar i SIF
Junior – döps om till ungdom

Ungdom- och intromedlemskapen blir rabatter på seniormedlemskapet i enlighet med IOLs
uppbyggnad.

Proposition b. (tillägg/ändring i fet text. Borttagen text genomstruken)
Ta bort RV-medlemskapet redan 2016
Styrelsen föreslår att de ändringar i stadgarna i § 6 och 8 kring RV-medlemskapen som föreslås i
proposition 1 genomförs redan från 22 mars 2016 genom en omedelbar ändring av SIFs stadgar.

Motivering: RV medlemmarna är inte nöjda med innehållet i sitt medlemskap i förhållande till vad
de betalar och vad andra medlemskategorier inom SIF får och betalar.
RV medlemmarna har inte kunnat hanteras inom SIFs medlemssystem MySoft. Det skulle kosta
förbundet 40 000 kr att lägga till dessa medlemskategorier (det krävs 2 000 RV medlemmar för att
täcka upp den kostnaden). RV medlemmarna har därför hanterats manuellt av Gerstorps styrelse
och SIFs kansli. Det har inneburit att de inte kunnat få medlemsnummer och inte fått tillgång till
WF. Gerstorps RS har fått lov att manuellt skicka ut inbetalningskorten för medlemsavgiften till alla
sina medlemmar och de har inte fått tillgång till de verktyg som finns tillgängliga för andra
lokalföreningar via MySoft.
SIFs styrelse har därför lagt in Gerstorps RS som förening i MySoft och gett godkänt att Gerstorp
lägger in alla sina RV-medlemmar i MySoft, i de befintliga medlemskategorier som finns i MySoft.
Gerstorps medlemmar har betalat sin medlemsavgift manuellt till föreningen, den avgift som
beslutades av årsmötet 2015. Styrelsen har beslutat att från och med i år ge alla Gerstorps
medlemmar rätt att få tillgång till WF, få tidningen och de har rätt att tävla.

Att ta bort RV-medlemskapet redan i år skulle innebära att alla nya medlemmar i Gerstorps RS,
efter SIFs riksmöte, enbart kan välja på något av SIFs vanliga medlemskap och då betala samma
medlemsavgift som övriga medlemmar i SIFs lokalföreningar. De av Gerstorps medlemmar som
betalat medlemsavgiften före SIFs riksmöte ses då som introduktionsmedlemmar i SIF under 2016
(där RV-seniorerna har betalat mer än SIFs övriga intromedlemmar och RV-juniorerna något
mindre).

Proposition c. (tillägg/ändring i fet text. Borttagen text genomstruken)
TREC-medlemskap
1) SIF inför separat TREC medlemskap




Senior
Ungdom
Familj

Motivering: SIF är den organisation i Sverige som har ansvar för TREC verksamheten. TREC
inom SIF har svårt att växa då det idag inte finns någon möjlighet att knyta landets TREC
intresserade ryttare till SIF för att få en tillhörighet och därmed en mer strukturerad verksamhet på
fler ställen i landet. Det skulle också göra det enklare för sektionen att hitta personer som vill jobba
i sektionen.
TREC är öppet för alla hästraser och de flesta som håller på med TREC har inte islandshäst. Det
finns idag ett mentalt motstånd hos dessa TREC intresserade att bli medlemmar i ett rasförbund.
För att överbrygga detta och visa TREC intresserade att de är välkomna till SIF föreslår styrelsen
att vi skapar ett TREC medlemskap i samma uppbyggnad som SIFs andra medlemskap. Förutom
att TREC inte har något introduktionsmedlemskap.
För att administrativt fungera i Riksidrottsförbundets medlemssystem IdrottOnline (IOL) föreslås
att vi administrativt delar upp SIFs medlemskap i två ”sporter” Island och TREC.
Idag finns inget större intresse hos TREC intresserade med andra hästraser för att få förbundets
tidning Islandshästen och den ska därför inte ingå i TREC medlemskapet. TREC medlemskapet
föreslås därför bli 100 kr billigare än motsvarande medlemskap för SIF Island. TREC
medlemmarna får inte tävla på SIFs islandstävlingar och får heller inte tillgång till WorldFengur. I
övrigt har TREC medlemmarna tillgång till samma medlemsförmåner som SIF
Islandsmedlemmarna.
En nationell TREC förening startas upp för att organisera de nya medlemmarna. De av SIFs
lokalföreningar som vill får också ansluta TREC medlemmar och skapa TREC sektioner inom
föreningen.
Redan idag har TREC egna ryttarlicenser med egen försäkring och detta påverkas inte av det nya
medlemskapet.
SIF har idag ett antal medlemmar som är TREC intresserade. Nästan alla av dessa har
islandshäst och många deltar på officiella eller inofficiella tävlingar inom sport eller gaedinga. SIFstyrelsen och TREC-sektionen bedömer därför att det är få av SIFs medlemmar idag som skulle
vilja byta från ett Island- till ett TREC-medlemskap (för att spara 100 kr) då de i så fall missar
tidningen och inte längre får tävla. Genom den nationella lokalföreningen kommer dessa att kunna
vara stödmedlemmar till TREC föreningen istället.
Ungdom- och intromedlemskapen är rabatter på seniormedlemskapet i enlighet med IOLs
uppbyggnad.

2) Styrelsen föreslår att TREC medlemskapet införs redan 2016 direkt efter årsmötet.

Proposition d. (tillägg/ändring i fet text. Borttagen text genomstruken)
Stadgar § 2 Ändamål
”Förbundet är en ideell förening med syftet att verka för islandshästens användning inom
hästsporten och för fritidsändamål, samt därtill anknuten verksamhet även som att inom och
utom riket vara dess företrädare.”
Motivering: Förtydliga redan i SIFs portalparagraf att vi är ett förbund även för fritidsändamål med
islandshäst.

Proposition e. (tillägg/ändring i fet text. Borttagen text genomstruken)
Stadgar § 3 Förbundets verksamhet
SIF skall i sin verksamhet främja all användning av islandshästen för sport och
rekreationsändamål. Förbundet skall verka för god utbildning i islandshästens användning inom
ridsporten samt god hästkännedom.
Förbundet skall värna om allemansrätten och allas rätt att under ansvar vistas i naturen. Friluftsliv
med häst skall uppmuntras.
SIF ansvarar för utbildningen av sportdomare och instruktörer, arrangerandet av mästerskap samt
för register över tävlingsresultat.
SIF ansvarar för informationsmaterial, kontakt med massmedia, samordning av uppvisningar av
riksbetydelse samt materialförvaltning.
SIF bedriver sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé och
vision, (1 kap RF:s stadgar)
SIF följer idrottens värdegrunder om:





Glädje och gemenskap
Demokrati och delaktighet
Allas rätt att vara med och
Rent spel

Motivering: SIF har nu en anslutning till RF genom sitt samarbetsavtal med SvRF och följer
därmed RFs övergripande policys och riktlinjer.

Proposition f. (tillägg/ändring i fet text. Borttagen text genomstruken)
Stadgar § 9 Förbundsstyrelse
Styrelsen är, då riksmötet inte är samlat, förbundets beslutande organ. Styrelsen ska bestå av de
antal ledamöter riksmötet fastslår samt en ej personlig suppleant. Samtliga i styrelsen väljs på två
år. Ordförande och två ledamöter väljs ojämna år. Vice ordförande samt sekreterare väljs jämna
år. Controller, en ledamot samt suppleant väljs jämna år.
Till förbundsstyrelsen kan väljas medlem i SIF med undantag för av SIF anställd personal. Till
styrelsen kan om behov föreligger styrelsen adjungera en enskild person. Adjungerad ledamot har
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet, i händelse av lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsesammanträde
skall protokoll föras som skall justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i
sammanträdet deltagande ledamot. Kallelse till styrelsesammanträde skall ske skriftligt eller med
e-post och kallelsetiden skall vara lägst 6 dagar. Samtliga ledamöter och suppleanter skall kallas.
Om ordförande finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning
eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande
sammanträdet.
Styrelsen skall inom sig utarbeta och fastställa en arbetsordning som minst skall innehålla
befattningsbeskrivning samt redovisning av befogenheter och ansvar.


Styrelsen åligger bland annat att:
Verka för förbundets syften och ansvara för den löpande verksamheten



Verkställa beslut fattade av riksmötet



I för förbundet viktiga frågor sända ut underlag på remiss till föreningarna innan beslut fattas



Handha och ansvara för förbundets medel



Utse utskott och kommittéer som behövs för verksamheten



Fatta beslut i förslag från föreningar och sektioner



Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och årsbokslut till
riksmöte



Vara beslutande och ekonomiskt ansvarigt organ för sektion



Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad



Inom styrelsen utse SIFs ledamot i SIF Avels styrelse



Välja FEIF-representanter samt ledamöter till sektionerna



Hålla kontakten med föreningarna samt distrikten genom aktiv kommunikation



Fortlöpande förse revisorerna med styrelseprotokoll och väsentlig ekonomisk information



Inför varje riksmöte presentera en grov långsiktig verksamhets- och ekonomisk plan för
nästkommande tre år ”

Motivering: Förtydligande att det är styrelsen och inte årsmötet som beslutar vem i SIFs styrelse som
ska representera SIF i SIF Avels styrelse.

Diskussion och beslut om arbetsplan för kommande år, se bilaga (punkt 13 på
dagordningen)

Diskussion och beslut om budget för kommande år, se bilaga (punkt 14 på dagordningen)

Fastställande av medlemsavgift till förbundet nästföljand år, (punkt 15 på dagordningen)
a) Styrelsen föreslår att följande medlemsavgifter ska gälla för 2017:
Islandsmedlemskap
 Senior – 400 kr
 Ungdom – 200 kr
 Intro – 300 kr
 Familj – 550 kr

TREC-medlemskap
 Senior – 300 kr
 Ungdom – 150 kr
 Familj – 400 kr
Avgiftssystemet anpassas till Riksidrottsförbundets uppbyggnad i medlemssystemet IdrottOnLine
där man har ett medlemskap till en idrott och att man sedan kan ha rabatter på det medlemskapet
för ungdomar, familjer eller prova-på medlemmar.
Motivering:. Vid årsmötet 2014 beslutades att medlemsavgiften skulle sänkas med 50 kr från och
med 2015 Anledningen var att dåvarande styrelse gjorde en bedömning att ett samverkansavtal
med SvRF skulle generar ett centralt organisationsstöd från RF. Tyvärr har SIF inte erhållit några
medel från RF under 2014 och 2015. Nuvarande styrelse har pågående förhandlingar med RF för
att få möjligheten att få bli tilldelat centralt organisationsstöd, men något säkert beslut är inte taget.
SIF ekonomi är ansträngd och för att vår ekonomiska situation kan bli stabilare behöver SIF som
en av åtgärderna öka sina intäkter av SIFs medlemmar. Pengarna behövs för att utveckla
förbundet och på sikt öka intäkterna och minska kostnaderna och ge medlemmarna den
verksamhet de efterfrågar från förbundet.
En höjning med 50 kr per seniormedlemskap för Island vilket är en återgång till medlemsavgiften
från 2014.
Ungdomsmedlemskapet föreslås ha en rabatt på 50 % mot seniormedlemskapet. Det innebär en
höjning av avgiften på 50 kr mot 2016. Det är också en återgång till samma medlemsavgift som
var 2014.
Introduktionsmedlemsapet föreslås vara en rabatt på 100 kr mot seniormedlemskapet. SIFs andel
höjs då med 150 kr. Lokalföreningarna får rätten att själva besluta om sin del av avgift för detta
medlemskap precis som för övriga medlemskap.
Familjemedlemskapet föreslås motsvara avgiften för en senior + en ungdom med en rabatt på 50
kr. Man kan till detta ansluta hur många familjemedlemmar man vill och det behöver inte längre
finnas ett separat seniormedlemskap på samma adress. Oavsett antalet familjemedlemmar eller
deras ålder blir totalsumman alltid den samma, 550 kr.
För TREC medlemskapen föreslås att seniormedlemskapet är 100 kr billigare än motsvarande
medlemskap inom Island då TREC inte får tidningen Islandshästen.
För TREC ungdom föreslås avgiften vara rabatterad med 50 % mot senioravgiften, precis som
inom Island.
För TREC familj föreslås avgiften motsvara avgiften för en senior + en ungdom och med en rabatt
på 50 kr motsvarande familjemedlemskapet inom Island.

b) Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att inför 2017 sänka medlemsavgifterna
om det under 2016 blir klart att SIF får ett större årligt verksamhetsbidrag från
Riksidrottsförbundet.

Fastställande av ersättningar till styrelse för nästkommande verksamhetsår (punkt 16
på dagordningen)
Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar.
Fysiska möten arvoderas med 500 kr per ledamot och dag. Telefonmöten som pågår mer än en timme
och det är minst tre deltagare ersätts med 250 kr per möte. Samma ersättningar gäller för

sektionsordförande och ansvarig i kommittéer. Representationsmöten arvoderas med 500 kr per dag.
För resor med bil ges milersättning med den skattefria delen på 18,5 kr/mil. För övriga resor ges
faktiskt kostnadsersättning.

Valberedningens förslag till nya ledamöter för Svenska Islandshästförbundets styrelse
(punkt 18 på dagordningen)
a) Val av controller för 2 år
Valberedningens förslag: Vakant, att SIFs styrelse får adjungera in resurs under året
b) Val av styrelseledamöter för 2 år
Valberedningens förslag: Stöt Ulrika Andersson, nyval 2 år, Timo Rajasaari, omval 2 år.
c) Val av styrelsesuppleant för 1 år
Valberedningens förslag: Anna Albinsson, fyllnadsval 1 år

Val av två revisorer samt två revisorsersättare för 1 år (punkt 19 på dagordningen)
Valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelsen för Svenska
Islandshästförbundets Stiftelse för Avel (punkt 20 på dagordningen)
a) Val av ordförande för 1 år
Valberedningens förslag: John Ljungqvist, omval 2 år
b) Val av styrelseledamöter för 2 år
Valberedningens förslag: Ivar Arnbjörnsson, omval 2 år, Jökull Gudmunsson, omval 2 år
c) Val av styrelsesuppleant för 2 år
Valberedningens förslag: Christina Rodin Alm, nyval 2 år

Val av ledamöter och ordförande till valberedningen (punkt 21 på dagordningen)
Behandling av motioner (punkt 22 på dagordningen)
a) MOTION, Gerstorps Ryttarsällskap
Förslag
I SIFs stadgar, såsom de antogs på riksårsmötet 2015-03-21, stadgas i § 7 om hur
medlemsavgifter ska betalas. En formulering är ”Hela medlemsavgiften betalas till förbundet som
sedan fördelar ut föreingens andel till respektive förening”. GRS ställer sig väldigt frågande till
denna formulering.
Självklart skall förbundet ha sin stadgade och fastställda del av medlemsavgiften och det är
naturligt att stadgan förskriver att avgifter ska betalas och vilka de är, med det däremot olyckligt,
och onödigt, att stadgan detaljstyr hur betalningen ska ske. Detta borde istället vara något som
ganska enkelt kan hanteras av föreningsstyrelser och förbundsstyrelsen tillsammans som en del
av den löpande verksamheten.
En annan anledning till varför denna stadgeformulering är olycklig är att den kan tänkas vara
onödigt hindrande när ett nytt medlemsregister ska införas. Nuvarande stadgeskrivning om att
förbundet ska ta emot medlemsavgifterna centralt får som konsekvens att förbundet även då
måste sköta medlemsregistrering av vem som har betalat till vilken förening osv. Denna ordning är
inte bara ett onödigt arbete (=kostnad) för förbundet utan kan även ifrågasättas på principiella
grunder.

Vår uppfattning är att det generellt sett vore bättre och mest naturligt om lokalföreningarna själva
är de som tar in stadgade medlemsavgifter, för medlemsregister och betalar in förbundsdelen av
medlemsavgiften till SIF. För att kunna jobba på detta sätt utan att begå stadgebrott krävs dock att
stadgarna ändras.
Med stöd av ovanstående yrkar Gerstorps Ryttarsällskap att SIFs riksårsmöte 2016 måtte besluta
att

andra meningen i första och enda stycket i stadgans § 7 tas bort så att paragrafen
fortsättningsvis kommer att lyda ”Medlemsavgiften är uppdelad i två delar: förbundets
medlemsavgift som fastställs på riksmötet och föreningsavgiften som fastställs på
föreningsårsmötet. Nya medlemmar skall betala hela årsavgiften närhelst under året
inträde i förbundet sker.”

Styrelsen föreslår:
Att motionen bifalles.
Motivering:
Styrelsen håller med motionen om att SIFs stadgar inte bör innehålla denna typ av
detaljregleringar som kan komma att försvåra nödvändig utveckling och förändringar i hur
förbundets drivs och vilka administrativa system som används.

b) MOTION, Gerstorps Ryttarförening
Förslag
I SIFs stadgar, såsom de antogs på riksårsmötet 2015-03-21, finns i § 6 sjunde stycket begreppet
”ridverksamhetsmedlem” och i § 6 åttonde stycket används begreppet ”ordinarie medlemskap”. En
rimlig tolkning av detta synes vara att ”ordinarie medlem” ska kontrasteras med
”ridverksamhetsmedlem”, vilken följaktligen då är att betrakta som någon slags andra
klassensmedlem. Vidare, i § 8 stadgas att lokalförening representeras på SIFs riksårsmöte med
ett ombud per påbörjat 50-tal ordinarie medlemmar och ett ombud på påbörjat 100-tal
ridverksamhetsmedlemmar.
Denna form av differentierat medlemskap är inte förenlig med de demokratiska grundprinciper
som är djupt rotade i den svenska folkrörelse- och föreningskulturen där en hörnsten är principen
om ”en medlem – en röst”. Det strider också mot Riksidrottsförbundets ”Vision och värdegrund”
som slår fast att ”Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde.”
(http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/Viusionochvardegrund/)
Det är vår tro och förhoppning att alla vi verksamma inom SIF delar värdegrunden om att varje
medlems röst har lika värde och att den nuvarande stadgeskrivningen är att betrakta som ett
historiskt misstag.
Med stöd av det ovanstående yrkar Gerstorps Ryttarsällskap att SIFs riksårsmötet 2016 måtte
besluta
att
sjunde stycket (om ”ridverksamhetsmedlemskap”) i stadgans § 6 stryks i sin helhet
att
åttonde stycket (om ”medlemmar med ordinarie medlemskap”) i stadgans § 6 stryks i
sin helhet
att
den del av texten i stadgans § 8 som idag lyder ”Varje förening utser ombud och en
suppleant per påbörjad 50-talet ordinarie medlemskap, samt ombud och en suppleant
per på börjat 100-talet ridverksamhetsmedlemskap” ändras till att lyda ”Varje förening
utser ett ombud och en suppleant per påbörjat 50-talet medlemmar.”
Styrelsen föreslår:
Att motionen anses besvarad.
Motivering:
Motionens intentioner genomförs av styrelsens proposition b.

c) MOTION, Göran Häggberg, hedersordförande
Riksårsmötet föreslås
ATT uppdra åt styrelsen att på sikt utreda förutsättningarna för att Riksårsmötet hålles vartannat
år
ATT ordförandekonferensen skall sammanträda årligen minst 4 månader före Riksmötet och
fungera som beredningsorgan för SIFs styrelse
ATT stadgarna kompletteras med följande text: Ordförnadekonferensen skall vara
beredningsorgan för förbundsstyrelsen.
Motivering:
Fördelarna är flera med en tydlig funktion för ordförandekonferensen




Ökad medlemskontakt
Bollplank för styrelsen
En bättre beredning av ärenden till riksmötet

Styrelsen föreslår:
Att motionen bifalles
Motivering: Styrelsen håller med motionen om att Ordförandekonferensen är ett viktigt forum i
styrelsens arbete med att planera och verkställa utvecklingsarbetet inom förbundet.
Ordförandekonferensen är också en del i medlemmars delaktighet och i styrelsens arbete samt en
möjlighet för styrelsen i god förankring av kommande verkställande och genomförande av beslut.
Styrelsen tror och hoppas på fortsatt snabb verksamhetsutveckling där aktiva Riksmöten som
högsta beslutande organ är en nödvändighet.

Övrig information (punkt 22 på dagordningen)
Mötets avslutande (punkt 23 på dagordningen)

