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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTIONERNA 

D7, E28, E37 
 
Från  
Hallands Ridsportförbund, Marina Fransson och Åsa Winstedt angående förlängda 
preskriptionstider 
 
Motionärerna yrkar på att nya preskriptionstider ska införas i Svenska Ridsportförbundets 
(SvRF) och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar för vissa förseelser. Två av motionärerna 
pekar på att de huvudsakliga preskriptionstiderna på två månader vid bestraffningsärenden, 
som finns i RF:s – och därmed SvRF:s – stadgar är för korta. Motionärerna föreslår därför på 
något olika sätt förlängda preskriptionstider att införas i SvRF:s stadgar och att 
Förbundsstyrelsen lämnar motioner i den riktningen till RF-stämman. 

 
Alla tre motionärerna yrkar på att motsvarande förändringar införs i SvRF:s stadgar.  
 
Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att preskriptionstiderna i 
bestraffningsärenden i vissa fall är för korta. Emellertid är Disciplinnämnden (DIN) bunden av 
RF:s stadgar 14 kapitlet i sina beslut. SvRF:s stadga kan inte ha innehåll som inte har stöd i 
RF-stadgan. Även om så skulle vara fallet kan sådant innehåll i SvRF-stadgan inte kunna ha 
någon inverkan på DIN:s beslut. RF-stadgan är överordnad SvRF:s stadgar. 
 
Förbundsstyrelsen har till Riksidrottsmötet 2023 motionerat om att, i enlighet med remissen 
från RF-utredningen Trygg idrott, preskriptionstiderna för RF-stadgans 14 kapitel 2§ 
Förseelser får ett nytt stycke 8a: 
”den som i anslutning till idrottsverksamhet upprepat utsätter en annan person för sådant 
agerande som anges i 7 eller 8 eller andra nedvärderande, förödmjukande eller på annat sätt 
kränkande gärningar, om det upprepade agerandet varit ägnat att skada personens 
självkänsla,” 

 
Dessutom för föreslaget ett tillägg i 14 kapitlet 6§ Avstängning: 
För allvarlig kränkning enligt 2 § 8, ”upprepade förseelser enligt 2 § 8 a” och ekonomisk 
oegentlighet som allvarligt skadat idrottens anseende enligt 2 § 15 får åläggas avstängning 
om högst tio år. 
Tio år är den preskriptionstid som redan finns i RF-stadgan för nuvarande definitioner av 
allvarlig kränkning etcetera. 
 
Förbundsstyrelsen har till RIM 2023 även motionerat om att 14 kapitlet Bestraffningsärenden, 
10 § Preskription får ett nytt stycke 4: 
”Preskriptionstid för handlingar av sexuell karaktär, som innebär allvarlig kränkning eller 
missbruk av beroendeställning mot minderårig, börjar räknas från den minderåriges 
myndighetsdag.” Anledningen är att det inte är rimligt att preskriptionstid för sådana allvarliga 
kränkningar ska börja räknas redan när den drabbade är minderårig. Den drabbade är i 
många fall traumatiserad och det kan ta lång tid innan den drabbade vågar börja hantera 
traumat. Det är Förbundsstyrelsens uppfattning att RF:s stagar ska ge stöd för detta. 
  
Det är Förbundsstyrelsens uppfattning att de föreslagna ändringarna, om de antas, ger 
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betydligt skarpare verktyg för att behandla allvarliga kränkningar, trakasserier och otillåtna 
handlingar av bland annat sexuell karaktär. Om Riksidrottsmötet beslutar om att anta SvRF:s 
yrkanden om ändringar i RF-stadgan kommer de även antas som en del i SvRF:s stadgar. 
 
Motionstiden till Riksidrottsmötet RIM 2023 har redan utgått, varför det inte är möjligt för 
SvRF att skicka in ytterligare motioner.  

 
Förbundsstyrelsen föreslår   
att förbundsstämmans beslutar att motionen anses besvarad med vad som anförs i 
förbundsstyrelsens yttrande. 
 
 
 
 

 


