
Motion 2 - 2022 

 

Sverige är långt, likaså är avstånden mellan lokalklubbar i SIF, de är spridna över hela 

Sveriges land.  

Alla är vi en del av SIF och bör då också ha möjlighet att påverka vid till exempel 

riksårsmötet och andra möten som SIF utlyser.  

För många lokalklubbar är detta en ekonomisk omöjlighet. Resor och logi tar större delen av 

klubbens budget. Smärtgränsen för att höja medlemsavgiften är för många nådd, 450 kr ska 

SIF ha av avgiften, då kanske klubben kan lägga på 200 kr, knappast mer, då väljer 

medlemmar bort medlemskapet. Dessa 200 kr per medlem ska räcka till föreningsaktiviteter 

under året, kompletterat med vad föreningen kan dra in på försäljningar och arrangemang, 

några större summor blir det sällan.  

Som en bild av hur det kan se ut kan vi ta Midur Islandshästförening i Norrbotten, den 

förening som jag är medlem i.  När vi skickar någon till riksårsmötet kostar detta flygresan, 

cirka 2 500 kr t/r, logi för deltagaren, ofta två nätter då vi inte har så gott om förbindelser 

från norr, 950 kr/dygn, alltså 1 900 kr, tillkommer transfer både på hemmaplan och på 

mötesorten. Total summa säg 5 000 kr, det är 25 medlemmars avgift, dvs hälften av vad 

Midur får in totalt i medlemsavgift då vi har cirka 50 medlemmar. 

Att många föreningar måste välja bort att delta i viktiga möten påverkar demokratin och 

delaktigheten i förbundet, detta vinner ingen på. 

 

Därför yrkar jag till årsmötet:  

Att SIF beslutar om att införa ett kostnadsutjämningsverktyg för lokalföreningarna, där varje 

förening betalar en avgift för att delta som ombud vid riksårsmöte, ordförandekonferenser 

och liknande, och att föreningarna sedan kan söka tillbaka reseersättning med billigaste 

färdsätt.  

Att SIF för att medverka till en god ekonomisk hushållning för både lokalklubbar och 

förbundet förlägger riksårsmöte, ordförandekonferenser och liknande på en plats som är 

tillgänglig med allmänna kommunikationsmedel oavsett var man bor i Sverige.  

Att SIF tar fram en resepolicy med grunden i de tidigare att-satserna så att handläggningen 

sker likvärdigt inom hela förbundet. 
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Styrelsens svar på motion 2: 

Styrelsen håller med motionären om att de stora geografiska avstånden i Sverige medför 

att lokalföreningarnas reskostnader för att delta i nationella möten är olika och även 

orättvisa. Det kostnadsutjämningssystem som motionären föreslår innebär dock en allt för 

stor administrativ insats. Styrelsen yrkar därför avslag på den första att-satsen och 

föreslår att styrelsen i stället får i uppdrag att till Riksmötet 2023 ta fram ett förslag för att 

jämna ut lokalföreningarnas resekostnader för att delta i dessa möten. Det har tidigare 

funnits ett system för att utjämna kostnader för lokalföreningarna och styrelsen tar bl a 

med detta i sitt arbete. Styrelsen ska även verka för att digital närvaro vid nationella 

möten och konferenser ska vara möjlig. 

Styrelsen yrkar bifall för motionärens andra att-sats gällande att Riksmöten, 

höstkonferenser och liknande möten ska hållas på en plats som är tillgänglig med allmänna 

kommunikationsmedel oavsett var man bor i Sverige.  

Styrelsen yrkar avslag på motionärens tredje att-sats i avvaktan på att styrelsen tagit fram 

ett förslag enligt svaret på att-sats ett. 

 


