
Motion till Scandinavian arabian racing ass. Årsmöte 2022 

 

Angående ändring av stadgarna § 15 Styrelsen. Samt § 12. Ärenden vid årsmöte 

Nuvarande formulering: 

”...Styrelsen skall bestå av ordföranden samt 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Varje 

Skandinaviskt land har rätt till minst en styrelseledamot förutsatt att det landet har minst 5 

medlemmar. Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Halva antalet styrelseledamöter 

och suppleanter väljs vid varje årsmöte….” 

På grund av sportens minskade aktivitet i Norge och Danmark samt det minskade arbetet för styrelsen då 

Svensk Galopp tagit över en del uppgifter som legat på SARA, föreslår jag en ändring av antalet 

styrelseledamöter och suppleanter. Ska tilläggas också att vid de senaste årsmötena har valberedning inte 

funnit villiga till nominering och därav har styrelsen varit en man mindre än vad stadgarna säger. 

Detta är ett tillägg till 2021´s motion ang stadgeändringarna med förtydligande samt fastställande av 

Ordförandets mandattid samt krav om medlemskap. 

Förslag till förändring 

”...Styrelsen skall bestå av ordföranden samt 4-5 ordinarie ledamöter och 1-2 suppleanter vilket 

presenteras av valberedningen, Varje Skandinaviskt land har rätt till minst en styrelseledamot 

förutsatt att det landet har minst 5 medlemmar. Det åligger styrelsens ledamöter och suppleanter 

att verka för föreningens utveckling och tillväxt och ett betalt medlemskap krävs för att bli invald. 

Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte för ordinarie ledamot och ett år från årsmöte till 

årsmöte för suppleant. Ordförande väljs för en tid av ett år.  Halva antalet styrelseledamöter väljs 

vid varje årsmöte….” 

Detta berör följaktligen också § 12. Ärenden vid årsmöte  

Nuvarande formulering: 

”... 

10. Val av ordförande för föreningen i den mån sådant val skall förekomma.  

11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.  

…” 

Förslag till förändring 

”... 

10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

11. Val av styrelse: 

      a. Val av ordförande i styrelsen. 

      b. Val av ordinarie ledamöter. 

      c. Val av suppleanter 

…” 
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