Komplettering styrelsens svar på motioner till Riksmötet 2020
Styrelsen har sedan Riksmötet våren 2020 arbetat vidare med några av motionerna som
skickades in till Riksmötet 2020 men som bordlades då Riksmötet genomfördes digitalt.
Nedan följer en redogörelse av vad styrelsen har gjort.
Motion 1:
Styrelsen har gjort en konsekvensanalys av motionärens förslag gällande att genomföra
Riksmöte vartannat år i stället för varje år. Styrelsen menar att det blir problematiskt ur
följande aspekter varför styrelsen vidhåller sitt avslag av motionen:
1. Val av förtroendevalda till förbundsstyrelsen. Med nuvarande stadgar väljs
styrelseledamöter, ordförande osv in i styrelsen på två år och det finns en
”vartannat-årsprincip” för att vi ska undvika att samtliga ledamöter byts ut samtidigt.
Om Riksmöte skulle hållas vartannat år skulle ledamöterna behöva väljas in på fyra år
(vilket vi tror är svårt att attrahera kandidater till) om vi vill fortsätta behålla hälften
av ledamöterna vid varje val. Om mandattiden förblir två år tar samtligas
mandatperiod slut samtidigt vilket inte är bra utifrån en kontinuitetsaspekt.
2. Ekonomisk redovisning m.m. Budget och bokslut liksom verksamhetsplaner upprättas
på årsbasis och styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för varje verksamhetsår. Bokslut
måste enligt lag upprättas varje år och revisorerna godkänna detsamma. För att
kunna ha hög transparens och kunna styra ekonomi och verksamhet på ett så bra sätt
som möjligt, anser vi att detta bör fortsätta ske på årsbasis och beslut fattas vid det
årliga Riksmöten.
3. Effektiva Riksmöten Sedan vi införde två ordförandekonferensen per år, som
komplement till Riksmötet, har SIFs Riksmöte genomförts snabbt och effektivt.
Dessförinnan var Riksmötet ett långt maraton på grund av allt som behövde
diskuteras. Vi ser en risk i att Riksmötena återigen blir väldigt långdragna om de
genomförs mer sällan vilket vi inte tror gynnar vare sig beslutsfattandet eller SIFs
långsiktiga utveckling.
Styrelsen har diskuterat möjligheten att vartannat år genomföra Riksmötet helt digitalt och
vartannat år som ett fysiskt möte. Vid det fysiska årsmötet skulle det då vara möjligt att
samtidigt erbjuda workshops, föreläsningar, utbildningsinsatser eller dylikt, samt en festlig
middag. Styrelsen funderar vidare på denna idé och tar gärna emot era tankar kring detta.

Motion 2:
En arbetsgrupp bestående av Annika Sikander, Bo Engström och Anna Bergqvist samt
ytterligare ett par personer, är under bildande. Arbetsgruppens uppgift är att utvärdera
resultatet av beslutet om att bilda en stiftelse som hanterar all SIFs avelsrelaterade
verksamhet. Arbetet är försenat p.g.a. sjukdom men beräknas komma igång under
hösten/vintern 2020.

Motion 3:
Tävlingssektionen har sedan styrelsens svar på motionen i våras tagit fram ett förslag till
arrangörslicens. I övrigt kvarstår styrelsens svar på motionen.

Motion 4:
Motionärens förslag om att senarelägga datum för motionsstopp till Riksmötet har beaktats i
styrelsens förslag på reviderade stadgar. Dessa kommer att diskuteras vid årets
ordförandekonferens i november varpå en stadgeproposition kommer att tas fram inför
Riksmötet 2021.
Vad gäller motionärens förslag om att se över medlemskap för ridskolor och
turridningsföretag så har styrelsen dessvärre inte hunnit hantera denna fråga ännu.
Styrelsen behöver hjälp att arbeta med detta och tar tacksamt emot namn på personer som
kan tänka sig att ingå i en arbetsgrupp kring detta, gärna med även fokus att få igång
nätverket Islandshästföretagarna igen.

