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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D6 

OCH E38  
 
Från  
Hallands Ridsportförbund och Åsa Winstedt angående avveckla juridiska utskottet 
 
Båda motionärerna föreslår att Juridiska utskottet (JU) inom SvRF ska läggas ner. Hallands 
Ridsportförbund yrkar på att det ska ske snarast, men senast 30 juni 2023. Motionärerna 
anger bland annat att SvRF är det enda idrottsförbund som har två nämnder som hanterar 
juridiska problem och att det anses ha vållat merproblem än nytta.  
 
Förbundsstyrelsen delar intentionen i motionerna att det är väsentligt att det finns ett 
regelverk som ger trygghet i ärendehanteringen och att processordningen är rättssäker och 
tydlig. Från Förbundsstyrelsens perspektiv har DIN:s och JU:s bedömningar varit påkallade i 
många komplicerade överväganden, ställningstaganden och beslut för att stärka ridsporten 
och stallet som trygg miljö för våra unga och aktiva.  
 
Motionärernas förslag rör konkret frågan om ett juridiskt utskotts vara eller inte vara inom 
ramen för förbundsstyrelsens beslut om förtroendeorganisation på central nivå.  
 
Vid SvRF:s stämma väljer ombuden i majoritet vilka ledamöter som ska ingå i 
förbundsstyrelsen. Dessa utgör tillsammans SvRF:s styrelse som får stämmans förtroende, 
mandat och ansvar att styra, leda och organisera förbundet under kommande mandatperiod.  
 
Förbundsstyrelsens uppdrag är reglerat i SvRF:s stadgar. I 1 kap 2 § anges att förbundets 
verksamhet organiseras av förbundsstyrelsen och i sektioner på sätt som förbundsstyrelsen 
bestämmer. Av 4 kap 26, 27 och 28 §§ framgår vilka åligganden förbundsstyrelsen har, att 
styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till utskott, sektion eller 
annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, på enskild styrelseledamot eller anställd, 
och att förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt RF:s stadgar 14 kap 
(Bestraffningsärenden) och 15 kap (Överklagande som inte avser bestraffningsärende). 
Dessa regleringar har sin grund i RF:s stadgar. 
 
När det gäller handläggning av juridiska frågor är den nuvarande ordningen den att 
förbundsstyrelsen överlåtit sin prövningsrätt enligt 14 kap till en disciplinnämnd, DIN. Från 
och med stämman 2023 kommer ledamöterna i DIN att väljas direkt av förbundsstämman 
som en följd av en ändring i RF:s stadgar. 
 
Den gängse ordningen när det gäller organisering av förbundets verksamhet är att 
förbundsstyrelsen efter stämman beslutar vilka rådgivande organ, utskott, eller andra 
grupperingar som styrelsen bedömer att de behöver som stöd i sitt arbete. I samband med 
ett sådant beslut fastställer förbundsstyrelsen vilken hierarkisk struktur som ska råda samt 
arbetsordningar för alla grupperingar centralt inom förbundet. Vad gäller ärenden enligt RF:s 
stadgar 15 kap har förbundsstyrelsen uppdragit till ett JU att i allt väsentligt hantera dessa. 
 
Förbundsstyrelsen har regelstöd att besluta om förbundets verksamhet och organisering. Hur 
det kommer att bli efter stämman 2023 är således styrelsens beslut. Det är FS ansvar att 
vidta relevanta anpassningar i samband med kommande översyn av FS arbetsordning. En 
given utgångspunkt för översynen är en ändamålsenlig organisation som inger trygghet och 
förtroende inom förbundet.  



 

Förbundsstyrelsen föreslår 
att förbundsstämman beslutar att motionerna anses besvarade med vad 
förbundsstyrelsen anför ovan 
 
 


