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Arbetsbeskrivning för Arbetsutskott i WRAS 

 
 

Allmänna riktlinjer 

Förbundsstyrelsen tillsätter arbetsutskott enligt nedan, vilka består av en representant utsedd av 

respektive distriktsstyrelse och leds av ledamot i Förbundsstyrelsen. Arbetsutskottens huvudsakliga 

uppgift är att bereda ärenden för beslut i Förbundsstyrelsen.  

 

Arbetsutskotten arbetar således på uppdrag av Förbundsstyrelsen med frågor där utskottets samlade 

kunskaper, erfarenheter och omdöme borgar för kvalitet i kommande beslut. Frågor kan även 

initieras av Distriktsstyrelser och av Arbetsutskotten själva och föreläggas Förbundsstyrelsen för 

beslut om åtgärd. 

 

Det är viktigt att ledamöterna i Arbetsutskott håller sina respektive styrelser informerade om vad 

som behandlas i Arbetsutskott, men med allas vetskap om att det endast är diskussionsunderlag, och 

att det kanske inte gäller efter nästa möte i Arbetsutskottet.  
 

För att undvika missförstånd och onödiga spekulationer i ett allt för tidigt skede i arbetsprocessen, 

skall man alltså inte gå längre i någon form av remissförfarande förrän Arbetsutskottet arbetat fram 

ett färdigt material som man är överens om att presentera och då skall det presenteras för Förbunds-

styrelsen, som avgör om och hur remissförfarandet skall gå till.  

 

 

 

 

Advisory Board 

Ordförande i förbundet är sammankallande. Består av samtliga distriktsordföranden. 

Skall diskutera de övergripande frågor som gäller för samtliga distrikt.  

Verkar för att distrikten skall ha samma linje.  

 

 

Tävlingsutskott  
Skall arbeta för att stimulera tävlingsverksamheten inom förbundet. Tävlingsansvarig inom 

Förbundsstyrelsen skall i samverkan med Tävlingsansvariga inom Distriktsstyrelserna, bland annat 

få till stånd fler tävlingar och uppmuntra fler ryttare att tävla. Utveckling och genomförande av 

Western Allsvenskan har hög prioritet.  

Utskottet svarar också för samordning av de tävlingar som genomförs på A-, B- C- och D-nivå. 

Utveckling av det befintliga tävlingsprogrammet ligger också på tävlingsutskottet. 

Utöver tävlingsverksamheten, skall Tävlingsutskottet ansvara för Domarutbildning, samt svara för 

regeltolkning och uppdatering av Regelboken. 

  

 

Ungdomsutskott  
Skall arbeta för att stimulera ungdomsverksamheten inom förbundet. Ungdomsansvarig inom 

Förbundsstyrelsen skall i samverkan med Ungdomsansvariga inom Distriktsstyrelserna, bl a 

utveckla sådana förutsättningar att fler ungdomar börjar rida/tävla Western. 
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Utbildningsutskott.  
Utbildningsansvarig inom Förbundsstyrelsen skall, i samverkan med utbildningsansvariga inom 

Distriktsstyrelserna, identifiera utbildningsbehov inom förbundet och erbjuda efterfrågad 

utbildning, dels i egen regi inom Förbundet och de olika Distrikten, dels informera om andra 

utbildningsanordnare, som kan komma ifråga.  

 
 

Kommunikationsutskott.  
Sekreteraren i Förbundsstyrelsen skall, i samverkan med Sekreterarna inom Distriktsstyrelserna, 

arbeta med marknadsföring av Förbundet, samt arbeta för att en sammanhållen Grafisk Profil följs. 

Utskottet svarar också för utveckling av informations- och kommunikationskanaler, såsom hemsida 

och andra sociala medier som kan komma i fråga inom Förbundet och medverkar till en aktiv 

tvåvägskommunikation. 

 

 

Ekonomiutskott. 

Kassören i Förbundsstyrelsen skall, i samverkan med Kassörerna i Distriktsstyrelserna, bevaka att 

redovisningssystemen minst svarar upp mot Revisorernas krav.  

Utskottet ansvarar också för anpassning och utveckling av övriga förekommande administrativa 

system och rutiner. 

 

 

 

 

Reviderat av WRAS kommunikationsutskott 2012. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


