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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D7 

och D13 
 
från Norrbottens Ridsportförbund angående En bild säger mer än 1000 ord och Rätt 
förebilder 
 
Motionären tar i sina motioner upp vikten av att rätt förebilder företräder Svenska Ridsportförbundet, 
att det finns en tydlig grund för hur de utses och att Svenska Ridsportförbundet i större utsträckning än 
nu utser ridlärare eller andra ledare med god kunskap om ridsportens värden som företräder förbundet 
samt vikten av att de bilder som används är i linje med det Svenska Ridsportförbundet säger sig stå 
för. 
 
Båda motionerna handlar om ridsportens värdegrund och varumärke och hänger ihop. 
 
Förbundsstyrelsen är enig med motionären om att den som företräder Svenska Ridsportförbundet ska 
känna till och leva utifrån ridsportens värderingar och riktlinjer.  
Vidare att de som utses till förebilder kan sprida ridsportens budskap vidare till andra och i handling 
själva lever i enlighet med ridsportens värdegrund. 
 
Förebilder finns på alla nivåer och i många olika sammanhang i ridsporten. När det centrala förbundet 
sprider budskap via förebilder och genom bilder och filmer ska det ske det utifrån ett fastställt syfte 
och målsättning, och kommunikationen anpassas utifrån sammanhang och målgrupp.  
Det är också viktigt att personerna ifråga inte har förekommit i sammanhang som strider mot 
ridsportens värderingar och riktlinjer samt med utgångspunkt i det aktuella ämnet. 
 
Förbundsstyrelsen anser precis som motionären att det behövs grundläggande riktlinjer och fastställda 
rutiner för hur officiella förebilder inom Svenska Ridsportförbundet utses och ska agera, likaså när 
bilder och filmer används i olika sammanhang. Det innehåll som publiceras i Svenska 
Ridsportförbundets kanaler utgår från våra styrdokument, utbildningsmaterial och bildpolicy.   
Förbundsstyrelsens anser att det kan behöva göras en utvärdering av nuvarande rutiner och 
nödvändiga förtydliganden för att få väl fungerande riktlinjer. 
 
Idag finns utmärkelser som Årets ridlärare, Årets tränare, Årets ridskola och Årets trygghetspris som 
synliggörs i förbundets olika kanaler. Enligt förbundsstyrelsen kan det vara angeläget att utvärdera fler 
sammanhang och tillfällen där goda ambassadörer representerar förbundets värden. 
 
Det är förbundsstyrelsens ansvar att säkerställa att det finns tydliga och tillförlitliga rutiner för hur 
förebilder utses inom Svenska Ridsportförbundet samt att tydliggöra att deras uppdrag och agerande 
tydligt utgår från ridsportens värdegrund.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår 
att förbundsstämman beslutar att förbundsstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att det finns 
fastställda riktlinjer som utgår ifrån ridsportens värdegrund för officiella företrädare samt att bildpolicy 
mm efterlevs inom Ridsportförbundet. 
 
 
 


