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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D3 

och D5 
 
från Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund och Hallands Ridsportförbund 
angående Swedbank Pay och avgifter till PayEx för anmälan till tävling 
 
Motionärerna yrkar på att Svenska Ridsportförbundet ser över om det finns billigare alternativ till 
Swedbank Pay, dels förhandlar om minskade avgifter till extern part för administrering av startavgifter. 
 
Båda motionärerna har frågor som rör betalningssystemet Swedbank Pay och kostnader för det. 
Frågorna rör kostnader för arrangörerna som motionären anser vara för höga och påverkar sporten 
negativt, och den upphandling som gjordes av nuvarande systemet. 
 
Svenska Ridsportförbundet blev under 2018 uppmärksammade på att betalsystemet i 
Tävlingsdatabasen, TDB, genom gällande lagstiftning (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism), måste ersättas med ett externt betalsystem. Detta är inget som SvRF 
råder över. 
En omfattande utredning, och därefter en upphandling av betalsystem, gjordes under året. Offerter 
togs in från ett antal företag. 
 
Goda referenser från andra idrottsförbund, och en vilja att teckna ett långsiktigt avtal som garanterade 
utveckling av TDB-plattformen, samt att företaget kunde svara upp mot kraven att hantera många 
enskilda användare, var avgörande för att välja Swedbank Pay.  
 
Swedbank Pay, dåvarande PayEx, låg också lägst av de företag som lämnade offert. 
Företaget har sedan motsvarat förväntningarna på ett bra samarbete både med förbundet och 
partnern Equipe. 
De avtal som har tagits fram ger våra medlemmar möjlighet till framförhållning i planeringen av avgifter 
på årsbasis. Utvecklingsarbetet pågår ständigt med stöd från Swedbank Pay med fler 
betalningslösningar som våra medlemmar önskat. Senast har fakturering även för ryttare införts till en 
låg kostnad. Det är inte tvingande för föreningarna att använda avtalet med Swedbank Pay. Betalning 
kan ske på flera andra sätt, bland annat kontant via Swish eller via vanlig kortdragare på plats. 
 
Swedbank Pay fakturerar en grundavgift på 500 kronor per år för arrangör som använder systemet 
samt avgifter för transaktioner. Serviceavgiften på 15 kronor är Equipes avgift för att drifta och 
underhålla systemen TDB och Equipe Online. 
2020 bjöd Swedbank Pay på grundavgiften för de arrangörer som anslöt under nedstängningen av 
tävlingarna. 
 
Svenska Ridsportförbundet tar inte ut några avgifter för att använda tävlingssystemen. 
En del av kostnaden för att arrangera tävling är avgifter till respektive distrikt, för boxhyra, 
veterinärkostnad mm.  
 
För Svenska Ridsportförbundet är tävlingsarrangörerna och de aktiva ytterst viktiga. Tillsammans 
utvecklar vi ridsporten och utan våra arrangörer som satsar tid och engagemang på sina tävlingar 
skulle vi inte vara där vi är på internationell och nationell toppnivå eller ha en så gedigen 
tävlingstermin nationellt. 
 
Vår vision är att svensk ridsport ska vara världens bästa och för att vara på topp krävs moderna och 
professionella system att arbeta med. Med Swedbank Pay och Equipe har vi ett modernt, effektivt och 
funktionellt tävlingssystem, som gör att arrangörer och aktiva i större grad kan koncentrera sig på att 
utveckla sina arrangemang och sina hästar. 
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Idag är cirka 440 föreningar anslutna till Swedbank Pay för sina tävlingar. 
 
Svenska Ridsportförbundet ser regelbundet över alla avtal samt konkurrensutsätter dessa. Det är ett 
viktigt instrument för att hålla ned kostnader och skapa medlemsnytta.  
Även avtalet med Swedbank Pay ses över regelbundet och kommer att konkurrensutsättas. En viktig 
del i avtalet är fortsatt vad betaltjänstföretaget kan bidra med i utveckling av produkter som våra 
medlemmar önskar. 
Skulle en annan leverantör av betalsystem kunna leverera samma service, långsiktighet och hantering 
av arrangörer och aktiva till en lägre kostnad, kommer ett byte av leverantör att övervägas.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår  
att förbundsstämman beslutar att motionerna anses besvarade med vad som anförs i 
förbundsstyrelsens yttrande 
 
 


