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STADGEÄNDRINGAR 2021, BILAGA 1 
 
 
 

Förbundsstyrelsens förslag till ändring av Svenska Ridsportförbundets stadgar 
 
 
   
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap Allmänna bestämmelser 

12 § Beslut och omröstning vid stämma 

I händelse av omröstning avgöres alla frågor 

genom enkel majoritet……… gäller. 

 

Omröstning sker öppet, dock ska val ske med 

slutna sedlar såvida röstberättigat ombud så 

begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid 

lika röstetal det förslag som biträdes av 

mötesordföranden, därest denne är röstberättigat 

ombud. Där ordföranden icke är röstberättigad 

och vid val ska lotten avgöra. Vid val med slutna 

sedlar får valsedel icke upptaga fler namn är det 

antal som ska väljas. 

 

15 a § Återkallelse av förtroendeuppdrag och 
ryttarlicens 
Tredje stycket  
Ryttarlicens kan återkallas, för viss tid av 
förbundsstyrelsen om det kommer fram sådana 
omständigheter att personen uppenbart inte kan 
anses lämplig att inneha ryttarlicens med hänsyn 
till ridsportens värdegrund och att det är påkallat 
från allmän synpunkt. 
 

17 § Sammansättning av styrelse mm 

 

 

 

 

 

 

Förbundet, dess SDF och föreningar ska verka 

ska verka för att styrelsen, valberedningen, 

kommittéer och andra organ får sådan 

sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor, 

män nås och att ungdomar ingår. Jämställdhet 

ska också eftersträvas i delegationer för sådan 

organisation där fler än en person ska ingå.  

 

21 § Tidpunkt och kallelse till 

förbundsstämman 

Förbundsstämma hålls vartannat år före maj 

månads utgång på ort som förbundsstyrelsen 

bestämmer. 

Kallelse……………. dels genom brev till 

röstberättigade organisationer senaste två veckor 

2 kap Allmänna bestämmelser 

12 § Beslut och omröstning vid stämma 

Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel 

majoritet……… gäller. 

 

Omröstning sker öppet, dock ska val ske slutet 

om röstberättigat ombud så begär. Vid 

omröstning som inte avser val gäller vid lika 

röstetal det förslag som biträds av 

mötesordföranden, om denne är röstberättigat 

ombud. Där ordföranden inte är röstberättigad 

och vid val ska lotten avgöra. Vid slutna val får 

inte anges fler namn är det antal som ska väljas 

 

 

15 a § Återkallelse av förtroendeuppdrag och 
ryttarlicens 
Tredje stycket  
Ryttarlicens kan återkallas eller nekas för viss tid 

av förbundsstyrelsen om det kommer fram 

sådana omständigheter att personen uppenbart 

inte kan anses lämplig att inneha ryttarlicens med 

hänsyn till ridsportens värdegrund och att det är 

påkallat från allmän synpunkt 

 

17 § Sammansättning av styrelse mm 

Förbundsstyrelsen ska bestå av ordförande och 

ett antal övriga ledamöter, kvinnor och män, 

varav ettdera könet ska vara representerat med 

minst 40 % av antalet övriga ledamöter i 

styrelsen. 

 

Förbundet, dess SDF och föreningar ska verka 

ska verka för att styrelser, valberedningar, 

kommittéer och andra organ får sådan 

sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor, 

män nås och att ungdomar ingår. Jämställdhet 

ska också eftersträvas i delegationer för sådan 

organisation där fler än en person ska ingå.  

 

21 § Tidpunkt och kallelse till 

förbundsstämman 

Förbundsstämma hålls vartannat år före maj 

månads utgång på tid och sätt som 

förbundsstyrelsen bestämmer 

Kallelse……………. dels genom 
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före mötet.  

 

 

22 § Ärenden vid förbundsstämman 

9. Kandidatnominering för val enligt punkterna 12 

- 16. 

 

13. Val av två ordinarie ledamöter……) 

Val av åtta övriga ledamöter ……….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För samtliga val som företas krävs att den 

nominerade är medlem i förening ansluten till 

SvRF. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte 

valbar som revisor eller revisorssuppleant. 

 

 

25 § Valberedningen 

(…….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 stycket 

Förslag på kandidater att väljas in i 

valberedningen kan inges till denna men 

valberedningen avger i detta fall inget yttrande. 

 

4 kap Förbundsstyrelsen 

26 § Sammansättning samt kallelse och 

beslutsmässighet 

Andra stycket 

Styrelsen består av ordförande jämte tio övriga 

ledamöter valda av förbundsstämman. 

försändelse/utskick till röstberättigade 

organisationer senaste två veckor före mötet.  

 

22 § Ärenden vid förbundsstämman 

9. Kandidatnominering för val enligt punkterna 12 

- 15. 

 

13. Val av två ordinarie ledamöter……….) 

Val av åtta övriga ledamöter ……….) 

Val av ordförande och vice ordförande i DIN för 

en mandattid av två år. 

Val av lägst fem och högst sju övriga ledamöter i 

DIN för en mandattid av fyra år, varav hälften 

väljs på varannan förbundsstämma 

 

17. Val av ordförande i valnämnden jämte fyra 

övriga ledamöter varav två väljs på varannan 

förbundsstämma. Ordförande väljs på två år. 

Övriga ledamöter väljs på fyra år. 

 

För samtliga val som företas krävs att den 

nominerade är röstberättigad medlem i förening 

ansluten till SvRF. Ledamot av förbundsstyrelsen 

är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant 

eller till ledamot i valberedningen. 

 

25 § Valnämnd och valberedning 

25 a § Valnämnden 

Valnämnden ska bestå av ordförande och fyra 

övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska 

var lika fördelat mellan könen. Valnämnden 

sammanträder på kallelse av ordföranden och är 

beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter 

är närvarande.  

 

Valnämnden har till uppgift att förelägga 

förbundsstämman förslag på ordförande och 

övriga ledamöter i valberedningen. SDF och 

medlemsföreningar får senast den 1 februari till 

valnämnden avge förslag på personer för valen 

under 22 § punkt 16. Senast en månad före 

stämman ska valnämnden skriftligen delge SDF 

och medlemsföreningarna sitt förslag, 

tillsammans med alla nominerade kandidater.  

 

25 b § Valberedningen  

10 stycket 

Förslag på kandidater att väljas in i 

valberedningen kan inges till denna men 

valberedningen avger i detta fall inget yttrande. 

 

4 kap Förbundsstyrelsen 

26 § Sammansättning samt kallelse och 

beslutsmässighet 

Andra stycket 

Styrelsen består av ordförande jämte tio övriga 

ledamöter valda av förbundsstämman. 
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Tredje stycket, första meningen 

Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.  

 

 

 

 

 

27 § Förbundsstyrelsens åligganden 

Styrelsen åligger bl a att 

17.- 30 

 

31. På begäran av RS, RIN, DoN eller DopK 

lämna uppgifter………… yttranden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 § Prövningsrätt 

Tredje stycket 

Styrelsen får enligt 14 kap 8 § första stycket RFs 
stadgar överlåta sin bestraffningsrätt till något sitt 
organ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamot kan lämna sitt uppdrag under 

mandatperioden och det ska då skriftligt 

meddelas styrelsen. Om ledamot lämnar sitt 

uppdrag under mandatperioden och styrelsen 

därefter består av minst halva antalet av 

förbundsstämman valda ledamöter, avgör 

styrelsen genom majoritetsbeslut om styrelsen 

ska kalla till extra förbundsstämma för fyllnadsval 

eller om styrelsen fortsätter sitt uppdrag för tiden 

fram till ordinarie förbundsstämma med minskat 

antal ledamöter.   

 

Tredje stycket, första meningen 

Förbundsstyrelsen ska bestå av kvinnor och män 

och ettdera könet ska vara representerat med 

minst 40 % av övriga ledamöter i styrelsen. 

Härutöver får den hos förbundet anställda 

personalen utse en ledamot att ingå i styrelsen. 

 

27 § Förbundsstyrelsens åligganden 

Styrelsen åligger bl a att 

1. - 14. 

 

15. På begäran av RS, RIN, 

Idrottsombudsmannen, DoN eller DopK lämna 

uppgifter………… yttranden. 

 

18. Årligen senast sex månader efter 

räkenskapsårets slut till RF inlämna 

verksamhetsberättelse med 

årsredovisning/årsbokslut och årsmötesprotokoll. 

 

19. I enlighet med lagen (2013:852) om 

registerkontroll av personer som ska arbeta med 

barn begära att den som anställs eller erhåller 

uppdrag inom förbundet, om arbetet eller 

uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas 

innebär direkt och regelbunden kontakt med 

barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) 

om belastningsregister. 

 

28 § Prövningsrätt 

Tredje stycket 

Förbundsstyrelsen får enligt 14 kap 8 § femte 

stycket överlämna bestraffningsrätten till en 

disciplinnämnd. Ordförande och övriga ledamöter 

i en sådan disciplinnämnd ska väljas på 

förbundsstämman 

 

Disciplinnämnden, DIN 

DIN består av ordförande, vice ordförande samt 

lägst fem och högst sju övriga ledamöter och 

väljs av förbundsstämman. Antalet ledamöter bör 

vara lika fördelat mellan könen. 

Ordföranden och vice ordföranden ska vara 

lagfarna jurister samt ha domstolserfarenhet och 

av övriga ledamöter ska minst hälften vara 
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6 kap Riksungdomsmöte 

30 § 

I anslutning till SDF-konferens eller separat 
hålles möte med representanter för distriktens 
ungdomssektioner. Riksungdomsmötet har att 
handlägga de frågor av speciellt 
ungdomsintresse, som mötet själv upptar eller av 
förbundsstyrelsen hänskjutes dit. Sådant möte 
hålles årligen på tid och plats, som 
Riksungdomsmötet eller av detta utsedd 
arbetsgrupp bestämmer i samråd med 
förbundsstyrelsen. 
 
Mötet har att före förbundsstämma utse två 
ledamöter samt en suppleant i förbundsstyrelsen 
såsom ungdomsrepresentanter, samt utse 
ledamöter i ungdomssektionen enligt 2§. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 kap Föreningarna 
43 § Åligganden  
Förening ska 

(1 – 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 § Medlemmar i förening 

Näst sista och sista stycket 
Medlem får inte delta i tävling arrangerad av 
annan än föreningar inom förbundet. 

lagfarna jurister.  
 

DIN prövar som högsta organ ärenden enligt 14 

kap RFs stadgar. DIN sammanträder på kallelse 

av ordföranden och är beslutsmässig när minst 

halva antalet ledamöter är närvarande.  

DIN är skyldig att på framställning av 

förbundsstyrelsen avge begärt yttrande. 

 
6 kap Riksungdomsmöte 

30 § 
I anslutning till SDF-konferens eller separat hålls 
möte med representanter för distriktens 
ungdomssektioner. Riksungdomsmötet har att 
handlägga de frågor av speciellt 
ungdomsintresse, som mötet själv upptar eller av 
förbundsstyrelsen hänskjutes dit. Sådant möte 
hålls samma år som förbundsstämma och äger  
rum på tid och plats som Riksungdomsmötet  
eller av detta utsedd arbetsgrupp bestämmer i 
samråd med förbundsstyrelsen. 
 
Mötet har att före förbundsstämma utse två 
ledamöter samt en suppleant att ingå i 
förbundsstyrelsen såsom 
ungdomsrepresentanter, samt utse ledamöter i 
ungdomssektionen enligt 2§. 
 
Det år förbundsstämma inte äger rum har 
centrala ungdomssektionen i uppdrag att hålla 
möte med representanter för distriktens 
ungdomssektioner. Även detta möte har att 
handlägg de frågor av speciellt ungdomsintresse, 
som mötet upptar själva eller som av 
förbundsstyrelsen hänskjutes dit. 
 
10 kap Föreningarna 
43 § Åligganden  
Förening ska 

(1 – 7) 
8. varje kalenderår snarast efter ordinarie 
årsmöte eller, i förekommande fall, extra årsmöte 
hos SF registrera namn och kontaktuppgifter till 
föreningens styrelseledamöter samt 
firmatecknare,  
 
9. I enlighet med lagen (2013:852) om 
registerkontroll av personer som ska arbeta med 
barn begära att den som anställs eller erhåller 
uppdrag inom förbundet, om arbetet eller 
uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas 
innebär direkt och regelbunden kontakt med 
barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) 
om belastningsregister.  
 

44 § Medlemmar i förening 

Näst sista och sista stycket 
Medlem får inte delta i tävling arrangerad av 
annan än föreningar inom förbundet. 
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För deltagande i tävling eller uppvisning utanför 
Sverige, gäller de regler som 
förbundsstyrelsen utfärdat. 
 
Är arrangören inte ansluten till förbundet får 
medlemmen delta endast om 
förbundsstyrelsen har godkänt deltagandet. 

 

För deltagande i tävling eller uppvisning utanför 
Sverige, gäller de regler som 
förbundsstyrelsen utfärdat. 
 
Är arrangören inte ansluten till förbundet får 
medlemmen delta endast om 
förbundsstyrelsen har godkänt deltagandet. 

 

 

 


