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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D1  
 
från Dalarnas Ridsportförbund, Skånes Ridsportförbund och Stockholms Läns 
Ridsportförbund angående basutbudets finansiering inom svensk ridsport 
 
Motionärerna tar upp att Svenska Ridsportförbundet i högre grad måste bidra till att ridsporten kan 
upprätthålla ett likvärdigt basutbud över hela landet. Vidare tar motionärerna upp att ridsportdistrikten 
är underfinansierade och föreslår att en större del av RF:s stöd till Ridsportförbundet och en högre 
andel av de centrala licensintäkterna fördelas till distrikten.  
 
Förbundsstyrelsen delar helt motionärernas uppfattning om att alla medlemsföreningar har rätt till ett 
likvärdigt basutbud oavsett var i landet de befinner sig och anser precis som motionärerna att 
medlemsnyttan för föreningar och enskilda medlemmar måste vara i fokus.  
 
Till förbundsstämman har inkommit ytterligare en motion, D8, från Norrbottens Ridsportförbund, som 
också tar upp finansieringen inom ridsporten och fördelningen av medlemsavgifter och statliga bidrag. 
Här föreslås att ytterligare medel ska fördelas till den stora medlemskategorins verksamhetsområde.  
 
Vidare finns andra motioner till förbundsstämman som tar upp utökat stöd och mer resurser till bland 
annat tävling. 
 
Motioner om förbundets finansiering, organisation och medlemsnytta med olika inriktningar har varit 
föremål för behandling och beslut på många tidigare förbundsstämmor. Mellan åren 2011 – 2013 
pågick ett omfattande organisationsprojekt med målsättningen att förändra och utveckla 
organisationen. Alla nivåer inom förbundet var involverade, med bland annat arbetsgrupper inom olika 
områden, öppna forum med föreningar distriktsvis och en omfattande remisshantering hos föreningar 
och distrikt. Med det gedigna förankringsarbetet som grund så presenterade förbundsstyrelsen ett 
förslag för ”Ridsportens framtida organisation och finansiering” för stämman 2013. Förslaget 
omfattade flera områden, medlemsnytta, föreningsnytta, ett förbund - samverkansmodell, roller och 
ansvar, organisation, demokratiska processen och ekonomi och finansiering. Samtliga områden 
behandlades på förbundsstämman 2013 och beslut togs som fokuserar på åtgärder som i första hand 
skapar värde för medlemmar och föreningar.  
 
Mycket av det som fanns i ”Ridsportens framtida organisation och finansiering” har satts i verket. En 
del åtgärder fungerade utmärkt i praktiken och har implementerats, annat visade sig inte fungera som 
det var tänkt och drogs tillbaka eller avslutades. Åtta år efter att beslutet om ridsportens framtida 
organisation och finansiering togs finns områden där organisationen tillsammans inte nått ändra fram. 
Förbundsstyrelsens menar att det kan finnas all anledning att göra ett omtag, ta tillvara på de 
erfarenheter som gjorts, och dra nya slutsatser om vart Svenska Ridsportförbundet är på väg och vart 
vi vill komma. 
 
Men mycket har hänt sedan 2013, utvecklingen går snabbt och hela tiden sker förändringar i 
omvärlden och förflyttningar som innebär nya utmaningar för ridsporten. Svenska Ridsportförbundet 
har det yttersta ansvaret för att säkerställa professionell och likvärdig support till alla medlemmar och i 
det ligger även att snabbt utveckla och ställa om stödet om förutsättningarna för verksamheten 
förändras.  Det har visat sig inte minst viktigt under den rådande Coronapandemin.  
 
Svenska Ridsportförbundet centralt har uppdraget att styra, leda, reglera och organisera all 
verksamhet inom hela förbundet. Det sker bland annat genom relationen till RF och andra 
organisationer, externt påverkansarbete, internationell och nationell sport och tävling, utbildnings- 
ridskole- och ungdomsverksamhet, föreningsutveckling och värdegrundsarbete. I det ligger också ett 
omfattande kommunikations- och rådgivningsuppdrag såväl till omvärld som till medlemsföreningar, 
enskilda medlemmar och distrikt.  
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En förutsättning både för att kunna påverka i övergripande beslut som påverkar idrotten och att kunna 
hålla en hög servicegrad på stödet till medlemmarna är en resursstark organisation. För det krävs en 
optimering och en utväxling av samtliga resurser, både ekonomiska och kompetensmässiga inom hela 
organisationen. Svenska Ridsportförbundets distriktsorganisation har här en viktig roll som resurs för 
de lokala föreningarna. Allt hänger ihop för att ge mesta möjliga medlemsnytta. 
 
Motionärernas förslag leder, enligt förbundsstyrelsen, inte givet till att det blir ett likvärdigt basutbud för 
alla medlemsföreningar i hela landet. Distrikten har olika förutsättningar och behov, en del har stora 
upptagningsområden, många medlemmar, en omfattande verksamhet och på det sättet möjlighet till 
en annan finansiering medan andra distrikt, en majoritet, är små, resurssvaga och i och med det mer 
sårbara.  
 
För att med detta förslag uppnå ett likvärdigt basutbud i hela landet, måste ett eventuellt stöd från 
centralt håll behovsprövas utifrån distriktens olika förutsättningar. 
 
Förbundsstyrelsen anser att det är dags att på nytt se över och analysera förbundets organisation och 
finansieringsmodeller för ridsporten i sin helhet samt att utreda de verksamhetsmässiga och 
ekonomiska konsekvenserna av detta, innan en omfördelning av ekonomiska resurser för enstaka 
delar av förbundet skulle vara möjlig. I ett sådant arbete bör förslagen från de motioner till stämman 
som handlar om fördelning av ekonomiska och verksamhetsrelaterade resurser behandlas.  
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår  
att förbundsstämman beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att gemensamt inom Ridsportförbundet 
se över organisation och finansieringsmodeller samt dess ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser i syfte att säkerställa professionell och likvärdig support till alla medlemmar 
 
 
 
 


