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Svenska Ridsportförbundets Hästvälfärdsråd 

 
 
Under fliken Hästvälfärd, smittskydd och antidoping på Svenska Ridsportförbundets 
hemsida, ridsport.se, finns att läsa ”Hästens välfärd ska alltid sättas främst i allt vi gör inom 
vår sport. Kunskap om god, säker och hållbar hästhållning ska genomsyra ridsporten”.  
 
Säkerställandet av hästens välfärd har varit, är och kommer i framtiden vara den enskilt 
största utmaningen för en kvalitetssäkrad och hållbar utveckling inom ridsporten på alla 
nivåer.  
 
Förbundsstyrelsen beslöt 2019-05-17 att införa ett Hästvälfärdsråd inom Svenska 
Ridsportförbundets organisation. Hästvälfärdsrådet ersätter Hästhållnings- och 
Anläggningsrådet samt Djurskyddsutskottet.  
 
 
 
Organisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2 

 

 
 
Hästvälfärdsrådets uppdrag: 
 

- vara rådgivande åt förbundsstyrelse, sektioner, utskott m.fl.  
- arbeta proaktivt med etiska frågor med koppling till hästvälfärd och djurskydd 
- vara remissinstans inom Svenska Ridsportförbundet i frågor som rör hästvälfärd och 

djurskydd.  
- övergripande ansvara för remissvar för frågor kopplade till veterinära frågor samt 

fördela remisser till referensgrupp med adekvat kompetens för det specifika 
ämnet/frågeställningen. 

- delta i utvalda möten, konferenser och seminarier anordnade av tex FEI, ISES eller 
andra organisationer inom ämnesområdet 

- initiera informationsinsatser samt verka för kunskapsutveckling inom hästvälfärd 
- initiera utvecklingsinsatser för kontinuerligt kvalitetssäkrad hästhållning, med detta 

menas utvecklingsförslag för besöksverksamhet, anläggningsfrågor för såväl tävlings- 
som ridskoleverksamhet.   

 
 
Arbetssätt 
 

 Hästvälfärdsrådet rapporterar till Svenska Ridsportförbundets styrelse (FS), som 
fattar beslut i övergripande frågor. 

 Hästvälfärdsrådet ges mandat på delegation från FS i vissa frågor, som t ex 
remissvar inom veterinära frågor 

 Hästvälfärdsrådet ska fortlöpande hålla Svenska Ridsportförbundet styrelse 
informerad om sin verksamhet.  

 Hästvälfärdsrådet har ett informationsansvar gentemot andra berörda utskott, 
nämnder och sektioner.  

 Hästvälfärdsrådets ordförande ska vara talesperson i frågor som rör rådets 
verksamhet. bortsett från veterinära frågor där ansvarig veterinär är talesperson 

 Hästvälfärdsrådet ska, då så krävs, få stöd från Svenska Ridsportförbundets olika 
informationsorgan.  

 Referensgrupper för centrala ämnesområden - exempelvis hästhållning och 
ridunderlag - har som uppdrag att bidra med spetskompetens och utgöra ett stöd i det 
löpande arbetet samt ansvara för löpande kunskap- och informationsutveckling inom 
sina respektive områden.   

 Hästvälfärdsrådet ska säkerställa att referensgrupperna är tillsatta utifrån – för 
ämnesområdet – adekvat kompetens, vetenskaplig förankring samt beprövad 
erfarenhet. 

 Föreslå representanter för Svenska Ridsportförbundets representation inom externa 
organisationer/myndigheter/instanser kopplat till hästvälfärd.  

 Hästvälfärdsrådet ska samverka med av GS utsedda tjänstemän varar en tillika är 
rådets sekreterare. 

 
Ledamöter 
Svenska Ridsportförbundets styrelse utser ordförande och vice ordförande i rådet. Utöver 
dessa ska representation finnas från sektioner, tränarrådet samt veterinär. Ledamöter 
föreslås av ordförande och vice ordförande och fastställs av Svenska Ridsportförbundets 
styrelse. 
 
Mandatperioden löper över två kalenderår med början 1 januari efter förbundsstämma.  
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Sammanträden m.m. 
Hästvälfärdsrådet är beslutfört när samtliga ledamöter kallats, och då ordföranden och minst 
halva antalet ledamöter är närvarande.  
 
Minst fyra protokollförda möten – två möten halvårsvis - ska hållas per kalenderår. 
Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse sker, med en agenda innehållande aktuella 
ärenden, minst sju dagar innan mötet.  
 
Ärenden som ska behandlas/beslutas av förbundsstyrelsen ska vara insända skriftligen 14 
dagar innan förbundsstyrelsens sammanträde.  
 
Ordföranden har ansvar för att vid förbundsstyrelsens sista sammanträde för året lämna en 
skriftlig rapport över rådets arbete avseende det gånga året samt förslag till aktiviteter för det 
kommande året samt om rådet önskar förändra i det övergripande uppdraget.  
 
Ekonomi 
Hästvälfärdsrådet disponerar, för löpande verksamhet samt omvärldsbevakning, över av 
Förbundsstyrelsen årligen fastställda verksamhetsmedel.  
 
Hästvälfärdsrådets ledamöter och referensgruppernas ledamöter erhåller reseersättning 
enligt förbundets reseregler samt i förekommande fall kost och logi. Inga övriga ersättningar 
utgår.  
 
Referensgrupper 
 
Hästvälfärdsrådet arbetar med referensgrupper för ”Ridunderlag” och ”Anläggningar” 
samt en ”Referensgrupp för veterinära frågor såsom djurskydd, smittskydd och antidoping”  
 

 


