Motioner 2020

Motion 1
från Göran Häggberg

Motion 1
Styrelsens svar

"Styrelsen tycker att motionärens förslag är
intressant men yrkar avslag till motionen och
föreslår att styrelsen ges i uppdrag att göra
en konsekvensanalys av vad motionärens
förslag skulle innebära och presenterar detta
vid ordförandekonferensen hösten 2020."

Motion 2
från Stormur Islandshästförening

Motion 2
Styrelsens svar

"Styrelsen är positiva till att frågan om SIFs och
SIF Avels samverkan lyfts upp då det nu gått ett
antal år sedan delningen av SIF genomfördes.
Styrelsen yrkar dock avslag till motionen och
föreslår att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp som dels utvärderar vad delningen av
SIF medfört för, och hur den upplevts av, berörda
parter, dels utreder hur ett eventuellt närmande
av SIF och SIF Avel skulle kunna gå till."

Motion 3
från Sigur Islandshästförening

Motion 3
Styrelsens svar
1.
Styrelsen och sektionerna har som en av sina löpande
uppgifter att implementera beslut som fattas av
Riksmötet samt att följa upp hur de efterlevs och, när
så är relevant, uppfattas av berörda parter.
Styrelsen och tävlingssektionen har för avsikt att följa
detta arbetssätt även vad gäller utredningen om
privata- respektive föreningsarrangerade tävlingar.
Styrelsen föreslår således att motionen avslås till
fördel för att fortsätta arbeta enligt befintlig
arbetsordning.
2.
Tävlingssektionen planerar att ta fram en allmän
rekommendation för hantering av strykning mot
uppvisande av veterinär- alternativt läkarintyg. För
övrigt är styrelsens och tävlingssektionens uppfattning
att SIF inte bör detaljreglera tävlingar på denna nivå,
varför styrelsen föreslår att motionen avslås.
3.
Styrelsen och tävlingssektionen är av uppfattningen
att det idag finns ett robust kvalificeringssystem för
hur man kvalificerar sig till SM i Sport och
Gæðingakeppni. I dagsläget finns inga planer på att
ändra detta system. Vad gäller antalet kvaltävlingar
till SM som arrangeras per år, så har SIF och/eller
tävlingssektionen inte någon möjlighet att reglera
detta varför styrelsen föreslår att motionen avslås.

Motion 4
från Thomas Skógarnes
Hallamölla Gård

Ändra datum för senaste tidpunkt för inskickande
av motion.
Många lokalföreningar har inte hunnit att träffas
efter julledigheten. Dessutom orimligt att det inte
är kopplat till Riksmötets datum.
Föreslår därför att 4-6 veckor innan Riksmötet skall
hållas blir ett sista datum för motioner att skickas in.
Medlemsskap för turridningsföretag och ridskolor.
Bästa hälsningar
Thomas Skógarnes
Hallamölla Gård
info@hallamolla.se
www.hallamölla.se

Motion 4
Styrelsens svar

Styrelsen ser den tidsmässiga problematiken som
idag återfinns i SIFs stadgar. Styrelsen föreslår att
en arbetsgrupp tillsätts som ser över SIFs stadgar
och, där så är möjligt, tar fram förslag på
förbättringar. Arbetsgruppen redovisar sina
eventuella förslag på förbättringar vid
ordförandekonferensen hösten 2020.
Styrelsen är positiv till att det tas fram ett särskilt
medlemskap för ridskolor och
turridningsverksamhet och föreslår att en
arbetsgrupp tillsätts som ser över denna möjlighet
och redovisar resultatet vid ordförandekonferensen
hösten 2020.

