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Till Svenska Ridsportförbundets föreningar och distrikt 

 

PRAKTISK INFORMATION  

FÖRBUNDSSTÄMMA I SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 

 
Förbundsstämman 8 maj blir digital 
 
Förbundsstämman kommer att hållas i systemen Zoom och eSessions. 
 
För att följa förbundsstämman och samtidigt ha access till handlingar mm, rekommenderar vi att 
ombuden har två enheter samtidigt tillgängliga, till exempel datorer, i-pad och/eller mobiltelefon. 
 
Om du inte redan har Zoom, finns här en guide till hur nedladdningen går till 
Så här gör du för att ladda ner / öppna Zoom 
 
När du klickar på länken som finns HÄR öppnas Zoom. 
Meeting ID: 986 2111 7751 
Passcode: 213456  
 
Varje förening och distrikt har fått en unik inloggning till eSessions. Skickad på mail den 1 mars 
2021 till den adress som föreningen uppgivit som kontakt i IdrottOnline. 
 
Zoom – här följer ombuden förhandlingarna. Ordförande för mötet, sekreterare för mötet samt bisittare 
sitter i en studio och syns i bild.  
 
eSessions – här finns handlingarna, här begär ombuden ordet mm, och här sker också omröstningar. 
(https://svrf.esessions.se/)  
 
För att alla ska vara så förberedda som möjligt på stämmodagen bjuder Svenska Ridsportförbundet in 
till teststämma den 29 april 17:00. Se separat dokument Praktisk Information Teststämma 
 
Inbjudan kommer också skickas till den mailadress som föreningen uppgivit som kontakt i IdrottOnline 
närmare dagen för teststämman. 
 
På förbundsstämman kommer teknisk support att finnas tillgängligt. Supporten nås på 0220-456 75. 
 
Anmälan och registrering 
 
För att vi ska kunna planera för den digitala stämman så behöver vi ha en anmälan om att er förening 
eller ert distrikt kommer att närvara. 
För att vara röstberättigad på förbundsstämman måste en underskriven fullmakt finnas och vara oss 
tillhanda. Fullmakten skickas på lotta.orrholm@ridsport.se eller post till Svenska Ridsportförbundet, 
Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm. Senast den 7 maj måste vi ha er fullmakt. 
 
På förbundsstämman 
 
När ombuden loggar in på stämmodagen registreras förening eller distrikt som närvarande. Därefter 
fastställs röstlängd.  
Röstetalen för en röstberättigad organisation får inte delas. Röstetalet tilldelas ett av ombuden som 
under stämman företräder den röstberättigade organisationen. Om organisationen har två ombud får 
dessa komma överens sinsemellan på valfritt sätt om hur rösterna ska användas. 

https://lathund.esessions.se/installera_zoom_klienten.pdf
https://zoom.us/j/98621117751?pwd=aFBRSW16Mms3MlFYRVBpQUFXa1hpQT09
https://svrf.esessions.se/
mailto:lotta.orrholm@ridsport.se
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Om inte ombuden ska/kan/bör/vill sitta tillsammans pga coronapandemin eller andra praktiska 
omständigheter finns en lösning med två inlogg per röstberättigad organisation till förbundsstämman. 
Dels den inlogg som kom 1 mars som är knutet till röstetalen och ger yttranderätt, dels det nya som 
skickas separat vid anmälan och som ger yttranderätt. 
Då har båda ombuden yttranderätt och kan delta i förhandlingarna om de vill. 
 
Ombuden följer stämman på Zoom. Handlingarna finns på eSessions. 
 
I eSessions kan ombuden begära ordet, talarlistan syns i Zoom. Ordförande för mötet fördelar ordet. 
Den som fått ordet ska sätta på mikrofonen och kameran ska vara påslagen i dator/annan enhet när 
ombud gör sitt inlägg. 
 
Votering sker i eSessions. En testvotering görs i inledningen av förbundsstämman. Ordförande för 
stämman ger instruktioner vid kommande voteringar. 
Vid en digital stämma är inte en försöksvotering med röstsedlar möjlig.  
 
Se Arbetsordning för förbundsstämman för fler detaljer. 
 
Extern digital sändning 
 
Förbundsstämman sänds på Svenska Ridsportförbundets Youtubekanal, 
https://www.youtube.com/user/SvenskRidsport, för dem som inte är ombud på förbundsstämman. 
Länk till sändningen kommer att finnas på ridsport.se.  
 
Frågor om förbundsstämman 
 
Formalia; kontakta Kicki Ronnerberg Bäckman, kicki.ronnerberg-backman@ridsport.se  
Teknik; kontakta Bill Smith, bill.smith@ridsport.se  
Övriga frågor; Lotta Amnestål, lotta.amnestal@ridsport.se  
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