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Från  
Hallands Ridsportförbund, Billdals Ridklubb, Marina Fransson och Åsa Winstedt 
angående visselblåsartjänst  
 
Samtliga motionärer tar upp frågor om att inrätta funktioner för prövning av ridsportens frågor 
utanför SvRF:s organisation. Hallands Ridsportförbund, Marina Fransson och Åsa Winstedt 
föreslår att en från SvRF extern oberoende visselblåsartjänst inrättas till vilken man anonymt 
kan tipsa om missförhållanden. Uppdraget föreslås ges till en oberoende advokatfirma och 
bekostas av SvRF.  
 
Idrottsrörelsen arbetar intensivt för att både förebygga och förhindra missförhållanden och 
oegentligheter. Detta både i relation till värdegrunden och stadgar, såväl som det som 
samhället i övrigt föreskriver. Det är det förebyggande, proaktiva, arbetet som är det 
grundläggande och målsättningen är att inga missförhållanden eller oegentligheter ska 
inträffa inom idrottsrörelsen. Om det inträffar inom ridsporten ska dessa hanteras på ett 
skyndsamt, ansvarsfullt och rättssäkert sätt. I det arbetet har SvRF:s 
medlemsombudsmannafunktion, RF:s Idrottsombudsman (IO) och RF:s visselblåsartjänst 
viktiga roller. Här är det av betydelse att understryka att brott alltid ska anmälas till polisen så 
att dessa hanteras inom ramen för svensk lagstiftning. 
 
Kopplat till IO finns en visselblåsartjänst tillgänglig till vilken det också är möjligt att göra 
anonyma anmälningar, vilket motionärerna efterfrågar. Alla ärenden ska där hanteras med 
vederbörlig sekretess.  Visselblåsartjänsten anges som ett alternativ då det av någon 
anledning inte är möjligt att ta ärendet till en förening eller förbund – t ex då en person inte 
vågar eller vill göra en anmälan. IO ska då kunna stödja enskilda personer när något har 
hänt. Syftet med IO är att göra det lättare att uppmärksamma missförhållanden inom idrotten. 
 
Förbundsstyrelsen anser att det är en fördel att RF:s Idrottsombudsmannafunktion och 
visselblåsartjänst omfattar hela idrottsrörelsen, dvs förbund, föreningar och enskilda 
medlemmar. Vår utgångspunkt är att det i slutändan är föreningar och förbund som 
bestämmer vilka som ska vara ledare i verksamheten. Dessutom menar förbundsstyrelsen 
att det proaktiva och reaktiva arbetet hänger ihop och vi ser snarare brister i regelverket.  
 
Inom SvRF pågår ett omfattande arbete för att förändra regelverket.  SvRF har, liksom flera 
andra idrottsförbund, motionerat till RF-stämman i maj 2023 om förstärkningar i tvingande 
normgivande dokument som ska kunna ge ett starkare och mer förutsägbart stöd i 
hanteringen av reaktiva frågor. På RF-stämman kommer förutom förslag på regeländringar 
också Riksidrottsstyrelsens uppdrag från RF-stämman 2021, att göra en utvärdering av 
beslutade åtgärder för att säkerställa idrottens värdegrunds efterlevnad, rapporteras. Som en 
del i det uppdraget har en extern översyn av idrottsombudsmannens ansvar, mandat och 
arbetssätt gjorts. SvRF har också svarat på remisser inför RF-stämman med förslag till 
stadgeändringar och om ”Trygg idrott - 2023”. Förbundsstyrelsen ser fram emot att delta och 
agera på RF-stämman och har högt ställda förväntningar på att beslut fattas i den riktning 
som vi med flera aktivt agerat kring.  
 



Förbundsstyrelsens mening är att idrotten har och ska ta ansvar för att förebygga, förhindra 
och agera vad gäller oegentligheter och missförhållanden utifrån idrottens regelverk och 
mandat. Att som motionärerna föreslår lägga en visselblåsartjänst för enbart ridsporten på en 
extern oberoende advokatbyrå utanför idrottens stadgar och regler ser inte förbundsstyrelsen 
som en lösning. Hur idrottsombudsmannen och RFs visselblåsartjänst i sin tur ska 
organiseras för hela idrotten är en fråga för RF och en fråga som SvRF kommer att följa.  
 
Billdals Ridklubb föreslår att SvRF länkar till RF:s visselblåsartjänst på www.ridsport.se och 
att det där tydligt framgår att det finns en visselblåsartjänst, syftet med den och hur tjänsten 
fungerar. Förbundsstyrelsen delar helt motionärens uppfattning om att RF:s 
visselblåsartjänst, och även IO:s funktion, inte varit är tillräckligt synliggjord i SvRF:s 
kommunikation. Det finns numera en länk till RF:s visselblåsartjänst på förbundets hemsida.  

 
Förbundsstyrelsen föreslår  
att förbundsstämman avslår motionerna D4, E27 och E35 samt 
att motion K23 från Billdals Ridklubb anses besvarad med vad förbundsstyrelsen 
anför ovan. 
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