
Motion till Falkenbergsortens Ryttarförening 

Årsmöte 2023 

 

Val av tävlingssektion och med rätt till eget konto och vinstpengar för 

återinvestering i föreningens tävlingsverksamhet 

Intäkter vid genomförda tävlingar är en ekonomisk tillgång för föreningen och disponeras 

idag på det sätt föreningens styrelse anser vara lämpligt. De personer som ideellt arrangerar 

tävlingar för Falkenbergsortens ryttarförening har idag inte formellt valts av föreningens 

medlemmar och har ingen beslutande rätt kring några av föreningens pengar, inte heller de 

pengar som tävlingar genererar till föreningen. För att utveckla tävlingsverksamheten 

behövs årligen nya investeringar i tex. nya hinder, nya staket runt tävlingsbanor, 

ljudanläggningar, nya dressyrstaket osv. investeringar som inte alltid blivit prioriterade.   

Enligt föreningens egna stadgar, som fastställdes 2016, ska sektioner väljas vid årsmötet 
(§24) . En tävlingssektion har god insikt i föreningens tävlingsverksamhet, vilka behov som 
finns för att arrangera lyckade tävlingar, bibehålla tävlingsekipage och vilka investeringar 
som behöver göras för att kunna utveckla verksamheten. Yttligare kan sektioner tillsätta 
kommittéer för handläggning av särskilda uppgifter tex. en dressyr- respektive 
hoppkommitté med befogenheter som tävlingssektionens styrelse tilldelar dem. 
  
Jag anser därför att en tävlingssektion med styrelseledamöter bör väljas vid nästa årsmöte 

och att det ska ge dem mandat att kunna fatta egna beslut i ärenden som rör 

tävlingsverksamhet och ryms inom budget fastställd av föreningens styrelse. Utöver det 

anser jag att 10% av vinsten från alla tävlingar, genomförda av tävlingssektionen, ska gå till 

deras egna tävlingssektionskonto. Ett konto där tävlingssektionen själva kan besluta om hur 

de ska användas in i tävlingsverksamheten utan ett godkännande av föreningens styrelse.  

Jag föreslår alltså att:  

- årsmötet beslutar att föreningen ska ha en formell tävlingssektion 
- årsmötet väljer 7 ledamöter till denna styrelse på en mandatperiod på två år var 
- årsmötet väljer 3 suppleanter till denna styrelse på en mandatperiod på ett år 

(förslagsvis grenledare i hoppning, dressyr och fälttävlan) 
- årsmötet beslutar att 10% av vinsten från tävlingar ska gå in på tävlingssektionens 

egna konto, för dem att använda till att förbättra och utveckla tävlingsverksamheten 
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