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MOTIONER samt styrelsens svar 2023 

Motion 1 

Sänkt medlemsavgift för 65+ och äldre i SIF. 

Bakgrund: 

som pensionär (65+) finns det inte så stort utrymme för extravaganser i tillvaron eller utgifter utöver det 

allra nödvändigaste. 

Vi vill dock vara fysiskt aktiva hela livet i vår idrottsförening Austur. Den ger oss äldre möjligheten till mer 

fysisk aktivitet och mer positiv samvaro tillsammans med andra med lika intresse för islandshästen. Den 

ger oss också ökad hälsa, meningsfullhet och minskad upplevelse av ensamhet och mer energi. 

Förslagsformulering:  

sänkt medlemsavgift för medlemmar 65 år och äldre. 

För att vi ska kunna vara aktiva hela livet i vår förening så anser vi att medlemsavgiften bör sänkas.  

Vi föreslår:  

att medlemsavgiften sänks till samma nivå som för ungdomar från det år medlemmar fyller 65 år. 

//Islandshästföreningen Austur 65+  

 

Styrelsens svar på Motion 1 

SIF befinner sig i en fas där såväl verksamhet som finansiering utvecklas som en effekt av vårt 

medlemskap i Riksidrottsförbundet. En arbetsgrupp har tillsatts för att se över föreningarnas 

medlemsavgifter till förbundet. Arbetsgruppen arbetar med olika möjligheter till differentiering av 

avgifterna där t ex ålder kan vara en parameter. Då det fortfarande finns vissa osäkerhetsfaktorer kring 

hur förbundets ekonomi kommer se ut framöver, föreslår styrelsen att förändringar av medlemsavgifter 

inte föregår arbetsgruppens utredning och förslag inför Riksmötet 2024. 

Förslag till beslut 

Riksmötet föreslås besluta: 

att    avslå motion 1 
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Motion 2 (föreslås att behandlas tillsammans med motion 3 och 4) 

Distrikt västsvenska Halland motion till SIF:s riksårsmöte 2023  

Riksårsmötet föreslås besluta:  

- att SIF skall fastställa och tydliggöra distriktens roll, mandat, uppgifter, geografiska indelning 

och centrala arbetsuppgifter liksom vem i förbundets styrelse som är kontaktperson i 

distriktsfrågor  

Motivering: Styrelsen ser ett tydligt behov av ökad tydlighet vad gäller distrikten. Att det finns 

meningsfulla uppgifter och synliggörs vilken nytta det är med att samordna uppgifter som behöver ett 

större underlag än vad en förening utgör. Vi ser också fördelar med att ansvar läggs ut t ex vad gäller 

planering och samordning av officiella tävlingar, vid sidan om de nationella, för att undvika krockar och få 

en jämnare fördelning av tävlingarna över året inom distrikten på samma sätt som sker inom 

ridsportförbundet. Samma behov ser vi när det gäller utbildningarna inom utbildningsstegen såsom 

Hippologi 1 och Takt och gångartskurs som kan samordnas och anordnas av, eller på uppdrag av, 

distrikten. Vilka föreningar som ingår i distriktet bör också fastställas av SIF för att undvika otydlighet och 

missförstånd. Likaså ska distriktet informeras om en förening läggs ner. 

För Distrikt västsvenska Hallands styrelse 12 februari 2023 

Elisabeth Andreasson ordförande 

 

Motion 3 (föreslås att behandlas tillsammans med motion 2 och 4) 

Sigurs motion till SIF:s riksårsmöte 2023  

- att förbundet ska tydliggöra vad de olika nivåerna inom SIF; förbund, distrikt och 

lokalförening har för ansvar, mandat och uppgifter.  

Motivering: idag saknas tydliga uppgifter och mandat främst för distrikten och det kan för vissa föreningar 

tyckas oklart vilken nytta eller syfte distrikten har om man följer diskussionen i bl a sociala medier. Vi 

menar att distrikten till exempel har en viktig uppgift när det gäller samordning av officiella tävlingar (ej 

nationella) så som sker inom ridsportförbundet för att undvika krockar och få en ökad spridning över året. 

Ett annat exempel är utbildningar där det ofta krävs ett större underlag för att kunna starta dem och få 

ett kontinuerligt utbud. Vissa ungdomssatsningar som t ex LagSM-uttagning och andra större, eller riktade 

evenemang är också uppgifter som passar för distrikten snarare än för en lokalförening. 

För Sigurs styrelse 22 januari 2023 

Elisabeth Andreasson ordförande 
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Motion 4 (föreslås att behandlas tillsammans med motion 2 och 3) 

Östergötlands Islandshästförbunds motion till SIF:s riksårsmöte 2023  

Riksårsmötet föreslås besluta:  

- att SIF skall fastställa och tydliggöra distriktens roll, centrala arbetsuppgifter, geografiska 

område och kontaktperson i förbundets styrelse för distriktsfrågor.  

Motivering: Styrelsen ser ett behov av ökad tydlighet vad gäller distriktens roll och arbete enligt SIF 

stadgar. Att det finns tydliga arbetsuppgifter mellan SIF, distrikt och lokalförening som synliggör nytta i att 

samordna uppgifter. Att ansvar läggs ut t ex vad gäller planering och samordning av tävlingar, utbildningar 

samt aktiviteter för att få en jämnare fördelning över året inom distrikten. Hemvist inom distriktets 

geografiska område, vilken distriktstillhörighet en lokalförening har bör hanteras enligt SIF:s stadgar. Att 

distrikten arrangerar distriktsmästerskapstävling. En inkludering av distrikten genom bl.a SIF:s hemsida 

m.m. Otydlighet i vem som hanterar frågor, samordning och har mandat i förbundets styrelse för 

distrikten. Önskan finns att samverka och utbyta mer erfarenhet.  

 

Distrikt Östergötland 2023-02-15 

Styrelsen Östergötlands Islandshästförbund 

 

Styrelsens svar på Motion 2, 3 och 4 

Styrelsen är positiva till förslaget i motion 2 – 4 då de ligger i linje med hur styrelsen vill utveckla 

förbundets verksamhet och organisation framåt. Styrelsen har för avsikt att under året arbeta vidare i den 

riktning som motionerna anger och inkluderar gärna distriktsordförandena i detta arbete. En arbetsgrupp 

kommer att bildas som hanterar dessa frågor samt presenterar ett förslag vid ordförandekonferensen 

som sker i samband med höstmötet 2023. 

Förslag till beslut 

Riksmötet föreslås besluta: 

att    bifalla motion 2, 3 och 4 
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Motion 5 

Motion till Svenska Islandshästförbundets årsmöte 2023    2023-02-14  

Orsak: Frågor angående rättigheter och skyldigheter bekräftande Huvudmedlemmar och Stödmedlemmar 

i en förening, har inkommit hos många av föreningarna runt i södra Sverige och så även i vår egna 

förening. Detta då ansvaret för skötsel av banor mm ligger, i stort, på våra huvudmedlemmar, dessa får 

också utnyttja banan när dom vill som en förmån. Begränsningen för stödmedlemmar har tidigare, hos 

oss, legat att dom får utnyttja banan begränsat, då bara under en veckodag. Detta har våra medlemmar 

tyckt varit rimligt då stödmedlemmarna inte heller har något ansvar att vara behjälpliga vid städdagar mm 

vid ”vår” bana. Vi har nu förstått, enligt SIFs stadgar, att så som vi haft det inte är tillåtet. 

Stödmedlemmarna ska ha samma rättigheter som en huvudmedlem.  

Förslag:  

- att se över SIFs medlemmars ståndpunkt i huruvida man som huvudmedlem och 

stödmedlem yrkar på samma skyldigheter och rättigheter i en förening. Om så inte är fallet, 

ändra formuleringen i stadgarna.  

Motivering: Denna problematik har vi diskuterat med ett par andra föreningar, som har tagit upp samma 

fråga. Som huvudmedlem hos en förening är den enda skillnaden att man får tävla för den föreningen, 

enligt stadgarna. Detta gör att huvudmedlemmarna aldrig kan ha någon fördel i en förening där dom 

lägger ner sin tid och själ. Beroende på hur arrende, ägandeskap mm på anläggningen ser ut, om detta 

finns inom föreningen, så kan det skilja väldigt i hur mycket huvudmedlemmar och stödmedlemmar 

känner ansvar att ställa upp och hjälpa till, då vill t.ex. vår förening gynna dessa med exempelvis gratis 

”anläggningskort”. Men detta är inte möjligt enligt SIFs stadgar tyvärr. Vi förstår tanken med att 

stödmedlemmar och huvudmedlemmar ska ha samma rättigheter. Tanken är god och gynnar alla 

föreningar i antalet medlemmar. Dock kan arbetsbördan i en förening ligga på ett fåtal huvudmedlemmar 

och fördelarna fördelas mellan dom och ett stort antal stödmedlemmar. Många av oss känner en 

självklarhet att det kan finnas något som finns till fördel för huvudmedlemskapet i en förening (då inte alla 

är tävlingsryttare och gynnas av att få tävla för just den föreningen) Denna lilla fördel, med att få använda 

vår anläggning när man vill, har varit en morot för att få fler att vilja vara huvudmedlemmar hos oss.  

Viggur Styrelse, även årsmötesdeltagare under Viggurs årsmöte 2023 

 

Styrelsens svar på Motion 5 

I en förening är man medlem och har därmed de skyldigheter och rättigheter som medlemskapet innebär, 

det finns alltså ur det perspektivet inte olika typer av medlemmar med olika skyldigheter och rättigheter. 

Genom tilläggsavgifter såsom träningsavgifter, banavgifter etc kan man utöver medlemskapet ha 

ytterligare rättigheter. I SIF som idrottsförbund tillkommer att man endast kan representera en förening i 

en idrott, vidare så har man vid beräkning av antal ombud till riksårsmötet rätt att räkna de medlemmar 

för vilka man betalar avgift till förbundet. För att kunna hantera detta praktiskt så använder vi idag inom 

SIF begreppen huvudmedlem och stödmedlem. Huvudmedlem (dvs seniorer, juniorer och 

familjemedlemmar) kan man endast vara i en förening men man kan också vara Stödmedlem i andra 

föreningar. I motionen framgår att man i föreningen önskar att en del medlemmar som i högre grad deltar 

i föreningens arbete också ska kunna ha vissa fördelar av detta. Vår uppfattning är att detta inte kan 
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styras av medlemskapet utan bör hanteras på annat sätt t ex genom att ge de som deltar i arbetet erbjuds 

rabatterade träningsavgifter, medan de medlemmar som inte deltar får betala ej rabatterad avgift. 

Förslag till beslut 

Riksmötet föreslås besluta: 

att    avslå motionen 

 

Motion 6 

Gerstorp Ryttarsällskap, Fengur Islandshästförening & Strokkur Islandshästförening    15 januari 2023  

Motion om tävlingsplanering - För en proffsigare Islandshästsport  

Bakgrund: Under flera år har tidsplaneringen för kommande säsong blivit klar först sent på hösten innan 

tävlingsåret. Detta skapar många olika problem. Både ryttare, domare och föreningar tvingas vänta med 

sin planering till förbundet fastslagit de större arrangemangen. Även de föreningar som inte arrangerar 

nivå 1 / SM får vänta för att anpassa tidpunkterna för kvaltävlingar. För mästerskap på internationell nivå 

fastställs arrangemangen 4 år i förväg. I takt med att kraven på de större arrangemangen i Sverige ökar 

krävs också längre planeringshorisont. Det tar tid att bygga organisation, skaffa sponsorer och skapa 

stämning inför evenemangen, till nytta för tävlande och publik.  

Förslag: Genom att besluta datum för Sport-SM, GK-SM och nivå-1 tävlingar 2 år fram i tiden. Dvs säga till 

SM 2023 meddelas datum och platser för 2024 och 2025. Vid SM 2024 meddelas 2026 års datum osv.  

Besluts att-satser:  

- Datum och platser för SPORT-SM, GKSM och Nivå 1 beslutas två år framåt, meddelas i samband med 

GKSM.  

- System införs 2023 inför tävlingssäsongerna 2024 och 2025.  

 

Undertecknare:  

Malin von Kalm Greiff  Agneta Wingstrand  Ylva Alexandersson  

Gerstorps Ryttarsällskap  Fengur Islandshästförening  Strokkur Islandshästförening  

 

 

Styrelsens svar på Motion 6 

Styrelsen och tävlingssektion (TS) håller med motionärerna om att en långsiktig planering är önskvärd vad 

gäller svenska mästerskap och nivå-1 tävlingar. TS har ett pågående arbete kring detta och kommer att 

redovisa planeringen för 2024 och 2025 senast i samband med höstmötet 2023.  
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Förslag till beslut 

Riksmötet föreslås besluta: 

att    bifalla motion 6 med korrigeringen att datum meddelas senast i samband med höstmötet och inte i 

samband med GKSM. 

 

 

Motion 7 (föreslås behandlas tillsammans med motion 8 - 12) 

Distrikt västsvenska Halland motion till SIF:s riksårsmöte 2023  

Att skärpa regelverket kring nationella tävlingar för ökad likvärdighet och transparens så att 

Landslagsuttagning inte kan ske på ryttarens privata hemmabana. 

För Distrikt västsvenska Hallands styrelse 12 februari 2023 

Elisabeth Andreasson ordförande 

 

Motion 8 (föreslås behandlas tillsammans med motion 7 och 9 - 12) 

Distrikt västsvenska Halland motion till SIF:s riksårsmöte 2023  

Att skärpa regelverket kring nationella tävlingar för ökad likvärdighet och transparens så att domare till 

nivå ett-tävling ska anmäla sig och sedan lottas ut till varje tävling. Samtidigt ska en fördelning av 

kostanden för domare ses över för nivå ett-tävlingar. 

För Distrikt västsvenska Hallands styrelse 12 februari 2023 

Elisabeth Andreasson ordförande 

 

Motion 9 (föreslås behandlas tillsammans med motion 7 - 8 och 10 - 12) 

Distrikt västsvenska Halland motion till SIF:s riksårsmöte 2023  

Att skärpa regelverket kring nationella tävlingar för ökad likvärdighet och transparens så att regelverket 

ska vara enhetligt vid nivå ett-tävling avseende t ex återbetalning av avgift vid skadad häst. 

För Distrikt västsvenska Hallands styrelse 12 februari 2023 

Elisabeth Andreasson ordförande 
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Motion 10 (föreslås behandlas tillsammans med motion 7 - 9 och 11 - 12) 

Distrikt västsvenska Halland motion till SIF:s riksårsmöte 2023  

Att skärpa regelverket kring nationella tävlingar för ökad likvärdighet och transparens så att startlistor till 

SM och nivå ett-tävlingar ska ske genom officiell lottning. 

För Distrikt västsvenska Hallands styrelse 12 februari 2023 

Elisabeth Andreasson ordförande 

 

Motion 11 (föreslås behandlas tillsammans med motion 7 - 10 och 12) 

Distrikt västsvenska Halland motion till SIF:s riksårsmöte 2023  

Att skärpa regelverket kring nationella tävlingar för ökad likvärdighet och transparens så att reservlistan 

till nivå ett-tävling ska vara officiell. 

För Distrikt västsvenska Hallands styrelse 12 februari 2023 

Elisabeth Andreasson ordförande 

 

Motion 12 (föreslås behandlas tillsammans med motion 7 - 11) 

Sigurs motion till SIF:s riksårsmöte 2023  

Riksårsmötet föreslås besluta:  

- att domare till nivå 1-tävlingar ska lottas ut till tävlingarna av förbundet och att kostnaderna 

för domarna, inklusive resor, ska fördelas.  

Motivering: Beslutet skulle ge en ökad likvärdighet och transparens inom SIF 

För Sigurs styrelse 22 januari 2023 

Elisabeth Andreasson ordförande 

 

Styrelsens svar på Motion 7-12 

Styrelsen delar motionärens tankar kring ökad likvärdighet och transparens inom förbundets verksamhet 

när så möjligt. De specifika sakfrågor kring regelverk vid nivå1-tävlingar som lyfts i motion 7-12, ligger 

dock inom tävlingssektionens uppdrag och mandat att hantera inklusive att utreda, ta fram förslag och 

besluta om. Inom tävlingssektionen finns såväl ett helhetsperspektiv som specifik sakkunskap inom 

islandshästidrottens tävlingsrelaterade frågor. Styrelsen menar att det är av största vikt att 

verksamhetssektionerna får ansvara för de specifika sakfrågorna som faller inom respektive sektions 

uppdrag och mandat.  

Styrelsen föreslår att tävlingssektionen får i uppdrag att utreda de frågeställningar som lyfts i motion 7-12 

och återkomma med svar senast i samband med höstkonferensen 2023.  
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Förslag till beslut 

Riksmötet föreslås besluta: 

att    avslå motion 7-12 

 

Motion 13 

Sigurs motion till SIF:s riksårsmöte 2023  

- att regelverket för arrangemang av officiella tävlingar ska tydliggöras avseende vad som kan 

arrangeras av föreningar respektive privata företag.  

Motivering: Lokalföreningarna i landet har olika utmaningar beroende på var man finns. Det kan vara 

långt mellan tävlingsbanor och svårt att rekrytera domare pga långa avstånd, men det kan också vara ett 

motsatt förhållande där lokalföreningarna med kämpande frivilligkrafter försöker få ekonomi i och 

möjlighet att genomföra tävlingar i konkurrens med företag där tävlingsarrangemang blivit en handelsvara 

snarare än ett idrottsarrangemang. Tävlingarna är ofta föreningens huvudsakliga inkomst, då 

medlemsavgiften till så liten del stannar i föreningen och man inte vill höja avgiften för att inte tappa 

medlemmar. Att en förening inte lyckas anordna tävling själv skulle kunna ge möjlighet att lägga ut på ett 

företag att genomföra den i samverkan. Detta ska dock inte förväxlas med att företag startar föreningar 

som mera liknar en kundklubb inom affärsvärlden. Om sådana föreningar till exempel i sin kommunikation 

vänder sig till endast vissa ryttare, har medlemsavgifter på tusentals kronor eller på olika sätt begränsar 

verksamheten till att enbart gynna ett visst företag, menar vi inte att de verkar i linje med SIF:s vision och 

värdegrund. 

För Sigurs styrelse 22 januari 2023 

Elisabeth Andreasson ordförande 

 

Styrelsens svar på Motion 13 

SIF (TS) har redan idag ett regelverk (se https://www.icelandichorse.se/tavling/att-arrangera-tavling) för 

hur en tävling ska offentliggöras via vårt tävlingssystem IndTA. Föreningar kan själva lägga in sina 

tävlingar, medan privata arrangörer, efter prövning och avgift, kan få sina tävlingar inlagda. I bägge fallen 

sanktioneras sedan tävlingen av SIF (TS). 

Förslag till beslut: 

Ett regelverk finns redan. 

Motionen anses med detta vara besvarad. 
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Motion 14 

Gerstorp Ryttarsällskap, Fengur islandshästförening & Strokkur Islandshästförening. 15 januari 2023  

Motion om SM-placering För en utvecklad Islandshästsport i hela Sverige.  

Bakgrund: Under flera år har förbundet arrangerat SM och GKSM på samma plats i Sverige. Det finns 

fördelar genom att man kan bygga upp organisation, bananläggning och bygga relation med lokala krafter 

och den kommun anläggningen finns i. Men det finns också nackdelar i form av minska möjligheter för 

andra anläggningar på andra platser i landet att utvecklas (då ett mästerskap är en bra garanti för att få en 

kommun att vilja bidra). SM är (skall i alla fall helst vara) en folkfest, där publik och ryttare med familjer 

tar en vecka / veckoslut och spenderar pengar och tid i lokalsamhället. Om arrangemanget alltid är på 

samma plats riskerar man att tappa attraktivitet / ”nyhetens behag”. Det finns också fördelar att sprida 

belastningen på arrangörskrafter runt om i landet.  

Förslag: Med start 2026 bör SM vara möjligt att arrangera på fler platser i landet. Planeringshorisonten 

skall vara lång för att potentiella arrangörer skall kunna bygga upp förmåga och kontakter med berörd 

kommun och möjlighet att hinna söka anläggningsstöd och investera för att klara av ett så stort 

arrangemang som SM / GKSM. Svenska Islandshästförbundet bör ha ett nationellt perspektiv om att flera 

anläggningar av SM-kvalité berikar Islandshästsporten och placering av förbundets mästerskap är nyckel 

till den utvecklingen.  

Besluts att-satser:  

- att Svenska Islandshästförbundet möjliggör arrangerande av SM och GKSM på olika platser i Sverige. - att 

kravspecifikation och ansökningsförfarande tas fram för presentation i samband med SIFs höstmöte 2023.  

Undertecknare:  

Malin von Kalm Greiff  Agneta Wingstrand  Ylva Alexandersson  

Gerstorps Ryttarsällskap  Fengur Islandshästförening  Strokkur Islandshästförening  

 

Styrelsens svar på Motion 14 

2018 fattade styrelsen beslut om att bilda en projektgrupp som skulle leda, utveckla och genomföra de 

svenska mästerskapen i sport och gaedingakeppni med målsättning att säkerställa högsta kvalitet på 

tävlingarna och evenemanget runt omkring. Denna projektgrupp har sedan dess arbetat hårt och 

långsiktigt för att årligen genomföra bästa tänkbara svenska mästerskap givet förutsättningarna.  

Styrelsen beslutade samtidigt att under ett par års tid förlägga svenska mästerskapen på 

Himmelstalundsbanan i Norrköping, ett beslut som styrelsen sedan förlängde t o m år 2026. Avsikten med 

att förlägga våra SM till samma plats är att såväl förbundet och lokalföreningen Dyggur (som SIF hyr 

banan av) som kommunen och näringslivet i kommunen, tillsammans ska kunna arbeta långsiktigt med 

allt från att utveckla tävlingsplatsen och göra islandshästidrotten välkänd i kommunen, till att skapa 

kringaktiviteter och förmånliga avtal med t ex hotellkedjor och övriga leverantörer. Norrköpings kommun 

har under alla år, även innan det långsiktiga beslutet togs, varit en kommun som varit lätt att samarbeta 

med och intresserade av att investera i anläggningen. Under de senaste åren har en stor mängd 
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investeringar gjorts i anläggningen, t ex utbyggnad av Gaedingakeppnibana, renovering och staketbyte på 

passbanan, anslutning av fiber och WiFi-nät. Under 2023-25 planeras bl a för staketbyte på tävlingsovalen, 

förbättringar av framridningsmöjligheter, veterinärbesiktningsplats, belysning samt collectingring för 

passryttare. 

Under pandemiåren fick vi ställa in SM (2020) och köra på ”halvfart” utifrån rådande restriktioner (2021). 

Inför 2022 var förhoppningen att få tillbaka både publik, utställare och sponsorer till samma nivå som 

innan pandemin, men liksom för övriga större idrottsevenemang i Sverige 2022, nådde vi inte upp till 

önskat resultat och mästerskapen 2022 blev inte riktigt som vi önskat. Nu har ett omtag tagits från såväl 

SM-gruppen som styrelsen för att göra SM 2023 till en folkfest som ingen vill missa; mästerskap som är 

mycket mer än bara högkvalitativa tävlingar. Styrelsen och SM-gruppen arbetar även kontinuerligt med en 

öppen dialog med alla intressenter för att tillsammans kunna forma framtidens SM-evenemang. 

Inför beslutet (2020) om förlängning av att förlägga SM på Himmelstalundsbanan i Norrköping, gjorde 

styrelsen en utvärdering av SM och ställde frågor om framtidens SM. Detta gjordes i form av en enkät som 

besvarades av ett stort antal ryttare, utställare, sponsorer, publik, lokalföreningsaktiva och SM-

funktionärer. En fråga handlade om vilken bana i Sverige man helst såg som förbundets framtida SM-

bana. En överväldigande majoritet svarade Himmelstalundsbanan varför styrelsen fattade beslut om att 

ingå ett flerårigt avtal med Dyggur om att hyra Himmelstalundsbanan och därigenom möjliggöra 

investeringar från såväl förbundet och Dyggur som kommunen. Styrelsen har för avsikt att göra en 

liknande undersökning inför eventuell förlängning av avtalet med Dyggur.  

Styrelsen stänger inte dörren för att byta tävlingsbanan för de svenska mästerskapen och den planerade 

utvärderingen kommer ligga till grund för framtida beslut. Styrelsen är dock övertygade om att det är 

gynnsamt för de svenska mästerskapen att en mästerskapsbana (”nationalarena”) används under en 

längre period och genom finansiellt stöd från förbundet, aktuell lokalförening, kommun och näringslivet, 

ges möjlighet att utvecklas långsiktigt för att hålla högsta möjliga mästerskapsnivå. Styrelsen är även av 

uppfattningen att det bästa sättet att driva, utveckla och genomföra våra SM, är genom en av styrelsen 

utsedd nationell SM-projektgrupp som gör detta på uppdrag av styrelsen och att de får arbeta långsiktigt 

med uppdraget. 

Förslag till beslut 

Riksmötet föreslås besluta: 

att    avslå motion 14 
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