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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION E32 
 
Från 
Claes Hedenman angående att genomföra en organisationsutredning 
 

Motionären föreslår att en organisationsutredning ska genomföras för att genomlysa nuläget 
och föreslå en framtida organisering.  Organisationsutredning ska framför allt belysa hur 
Svenska ridsportförbundet ska organiseras på ett kostnadseffektivt sätt.   
  
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att Svenska Ridsportförbundets 
verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt och att alla ska ges samma förutsättningar och 
service. Förbundsstyrelsen är mån att medlemsnyttan för föreningar och enskilda 
medlemmar är i fokus.   

  
Svenska Ridsportförbundet har det yttersta ansvaret för att säkerställa professionell och 
likvärdig support till alla medlemmar. Svenska Ridsportförbundet centralt har uppdraget att 
styra, leda, reglera och organisera all verksamhet inom förbundet. Det sker bland annat 
genom relationen till RF och andra organisationer, externt påverkansarbete, internationell 
och nationell sport och tävling, utbildnings- ridskole- och ungdomsverksamhet, 
föreningsutveckling och värdegrundsarbete. I det ligger också ett omfattande 
kommunikations- och rådgivningsuppdrag till medlemsföreningar, enskilda medlemmar och 
distrikt såväl som till omvärld.  
  
En förutsättning, både för att kunna påverka i övergripande beslut som påverkar idrotten och 
att kunna hålla en hög servicegrad på stödet till medlemmarna, är en resursstark och 
kostnadseffektiv organisation. För det krävs en optimering och en utväxling av samtliga 
resurser, både ekonomiska och kompetensmässiga inom hela organisationen. Svenska 
Ridsportförbundets distriktsorganisation har här en viktig roll som resurs för de lokala 
föreningarna. Allt hänger ihop för att ge mesta möjliga medlemsnytta.  
  
På Förbundsstämman 2021 motionerade Dalarnas Ridsportförbund, Skånes 
Ridsportförbund, Stockholms Läns Ridsportförbund angående basutbudets finansiering inom 
svensk ridsport. Stämman beslutade att uppdra åt förbundsstyrelsen att se över 
Ridsportförbundets finansieringsmodeller, samt dess ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser, i syfte att nå samverkansvinster och säkerställa professionell och likvärdig 
support till alla medlemmar.  
 
Arbetet har fortsatt med en kartläggning för ett identifierat nuläge samt en benchmarking 
med andra idrottsförbund. Därefter har distriktens och centrala kansliets arbete genomlysts i 
syfte att identifiera effektiviserings- och samordningsvinster.  

 
Förbundsstyrelsen anser att resultatet från pågående översyn och implementering av 
föreslagna insatser behöver verkställas innan en eventuell organisationsutredning påbörjas. 
Förbundsstyrelsen ser motionen som en inlaga i det fortsätta arbetet.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår   
att uppdra åt förbundsstyrelsen att beakta motionärens förslag i det fortsatta 
utredningsarbetet. 


