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Motioner till Sotenäs Fältrittklubbs årsmöte 2018-02-18 

 
Jag har tyckt mig förstå att klubben har ett mycket pressat ekonomiskt läge. Därför försöker 

man få medlemmar att arbeta för drift och underhåll av anläggningen och att hjälpa till med 
servicegöromål vid den dagliga verksamheten och vid tävlingar och dylikt. Under de drygt 
sex år jag varit medlem i klubben har jag upplevt att försöken att få sådana arbeten utförda 
frustrerar såväl funktionärerna som medlemmarna. 

Jag har varit medlem i andra ideella föreningar där man inför arbetsplikt. Min erfarenhet är 
att där har osäkerheten hos medlemmarna över vad som gäller varit mindre än i Ryttarklubben 
och funktionärerna har kunnat vara förvissade om att de fått nödvändig hjälp.  

Med arbetsplikt menas att medlemmarna på årsmöte bestämmer vilken arbetsinsats (t.ex. 
antal timmar, förmiddagar per termin eller år eller angivet på annat sätt) de skall åta sig att 
arbeta för klubben. Ansvarig funktionär i aktuell sektion eller grupp skall i god tid planera och 
meddela vilken arbetsinsats som krävs och när, så att medlemmarna kan planera sin tid. I nå-
gon klubb jag varit medlem i meddelades bara att arbetesinsats krävdes en viss dag vid angi-
ven tid och i en annan klubb skulle man anmäla till funktionär om man ville delta i en viss 
aktivitet så att funktionären i sin tur kan planera. Funktionärerna skall även följa upp att 
medlemmarna gör sin ”plikt”.  

För att införa arbetsplikt måste, enligt min mening, medlemmarna på ett årsmöte besluta om 
detta.  

Jag lägger därför fram följande motion till årsmöte. 
 

Motion nr 1.  
Årsmötet bör besluta om arbetsplikt för medlemmarna. 
a) Vid årsmötet 2018-02-18 bör medlemmarna besluta om arbetsplikt skall infö-

ras att gälla under kalenderåret 2018.   
b) Beslutar mötet att arbetsplikt skall införas, skall mötet besluta om grunder för 

arbetsplikt. Sådana grunder kan vara: Arbetsplikten för alla medlemmar oav-
sett ålder, bara lektionsryttare? Skall personer som ingår i styrelsen eller 
olika sektioner dessutom omfattas av arbetsplikten?  

c)  Mötet skall besluta vilken arbetsinsats medlemmarna skall göra under året. 
d)  Vidare skall styrelsen ges uppdraget att utarbeta närmare riktlinjer för hur 

plikten skall utformas enligt mötets tidigare beslut.  
  
 
Som medlem och lektionsryttare har jag upplevt bland annat osäkerhet vad gäller inställda 

lektioner och var man kan finna information om detta och annat. När man sedan hittat inform-
ation har det hänt att den varit fel och snart ändrats. Jag har anmält mig till en arbetsdag och 
när jag kom dit visar det sig att det arbetet slutförts veckan innan och att denna dag fanns det 
inget att göra. Vid samtal med personer i stallet förstår man att liknande osäkerhet om vad 




