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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION K18, 

K25, E29 OCH E39 
 
Från  
Billdals Ridklubb, Heabackens Equestrian Club, Marina Fransson och Åsa Winstedt 
angående IOK:s och FEI:s definitioner av trakasserier och övergrepp 
 
I motionerna tas frågor upp som innebär att SvRF ska ta en aktivare ställning i frågan om 
förebyggande och hanterande av sexuella övergrepp. Här föreslås också att de 
internationella förbundens, Internationella Olympiska Kommitténs (IOK), och det 
internationella ridsportförbundets, (FEI) definitioner och handlingsplaner mot trakasserier och 
övergrepp ska antas och regleras i SvRF:s stadgar samt att SvRF ska motionera till RF-
stämman om att RF gör detsamma.  
 
Ridsporten och stallet ska vara en positiv miljö där kärleken till och kunskapen om hästen 
står i fokus. I syfte att underhålla och stärka ridsportens miljöer har SvRF sedan länge 
arbetat med att prioritera ett proaktivt arbete med trygghetsfrågor. Det proaktiva arbetet 
åtföljs av ett reaktivt arbete, vars syfte är att reagera och agera mot förhållningssätt och 
beteenden inom ridsporten som kan äventyra grundläggande värden samt undergräva 
ridsporten och stallet som positiv miljö.  

 
Trygghetsarbetet har skett under flera års tid och på flera förbundsstämmor har steg tagits i 
syfte att komma längre genom olika insatser och beslut om det egna regelverket. Vid 2019 
och 2021 års förbundsstämmor beslutade en enhällig stämma att anta stadgeändringar med 
skrivningar om SvRFs värdegrund, till exempel 2 kap 15a §. Besluten har följts av 
diskussioner och insatser för att stärka trygghetsarbetet i såväl föreningar, distrikten som i 
förbundsstyrelsen med dess organ med förtroendevalda på central nivå. 
 
En bakgrund till det starka organisationspolitiska engagemanget i dessa frågor och 
ambitionen att komma längre ska ses mot en verklighet där inte heller ridsporten eller stallet 
är fritt från sexuella övergrepp eller trakasserier. I SvRF;s strategiarbete Ridsport 2025 har 
ridsportens varumärke och värdegrund givits högsta prioritet och arbetet fortsätter med 
förnyad kraft genom Ridsport 2030. Det har alltså funnits och finns fortsatt en stark 
uppslutning inom vårt förbund bakom förhållningssättet att händelser som kan utgöra 
trakasserier eller övergrepp ska uppmärksammas och hanteras inom vår organisation. Det 
finns en gemensam förväntan på handlingskraft från förening till organisationen centralt och 
en insikt om att vi behöver fortsätta att rusta oss för att möta och hantera den här typen av 
ärenden med än större tydlighet. 
 
Samtidigt kan konstateras att när SvRF valt att agera mot vad som bedömts som oönskade 
beteenden med bristande förtroende som konsekvens har betydande svårigheter visat sig. 
En förklaring som erfarenheterna från senare år vittnar om är att idrottens samlade regelverk 
inte har tillräcklig tydlighet. En annan viktig insikt är att idrottens beslutsmandat att straffa 
icke önskvärda beteenden måste sättas i relation till vad som är samhällets, inte idrottens, 
ansvar. Det ska understrykas att brott alltid ska anmälas till polisen så att dessa hanteras 
inom ramen för svensk lagstiftning.  
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Mot bakgrund av gjorda erfarenheter kommer trygghetsarbetet att stärkas framåt såväl 
proaktivt som reaktivt genom intensifierat strategiskt och systematiskt arbete. Ett led i detta 
är FS beslut under 2022 att inrätta ett rådgivande Trygghetsråd i det förebyggande, 
proaktiva, arbetet, i riktning mot en allt tryggare miljö för unga och aktiva inom ridsporten. 
Under våren 2022 genomfördes vidare en extern genomlysning av SvRF:s trygghetsarbete 
och ett antal åtgärder för att stärka trygghetsarbetet identifierades. I det reaktiva arbetet 
pågår insatser för att förtydliga regelverk och ärendehanteringsprocess, varvid ungas 
situation särskilt ska beaktas. Slutligen kan nämnas FS ansvar att se över arbetsordningen 
på central nivå, vilket kommenteras i FS yttrande över motionerna D6 och E38.  
 
SvRF, som ett SF inom Riksidrottsförbundet, kan via stadgar, tävlingssystem, tävlingsregler 
och andra dokument och beslut stödja föreningarna i trygghetsarbetet. Vi kan också genom 
värdegrundsdokument, policys, vägledningar, utbildningar, träningsmodeller m.m. vägleda 
föreningarna i positiv riktning.  
 
När det gäller den reaktiva delen delar förbundsstyrelsen motionärernas uppfattning att det 
måste finnas regelverk som är tillämpbara för att agera mot överträdelser inom idrotten. Ett 
sådant regelverk uppfattar FS inte finns idag. För att stärka det stödet bedömer SvRF att 
delar i RF-stadgans kapitel 14 (Bestraffningsärenden) och kapitel 15 (Överklaganden som 
inte är bestraffningsärende) behöver justeras och har motionerat till RF-stämman om det. FS 
anser att lösningen är att stärka delar av RF:s stadgar så att regelverket kan bidra till att 
idrottsrörelsen blir den trygga miljö som utövarna, idrottsrörelsen och samhället i stort har all 
rätt att förvänta sig. 
 
Förbundsstyrelsen anser, i delar i likhet med motionärerna, att de internationella förbundens, 
Internationella Olympiska Kommitténs (IOK), och det internationella ridsportförbundets, (FEI) 
definitioner och handlingsplaner mot trakasserier och övergrepp i relevanta delar skulle 
kunna återspeglas i nationella regelverk och värdegrundsdokument.  
 
När det gäller idrottens regelverk så är RF:s stadgar styrande för alla specialförbund och i sin 
tur för medlemsföreningarna med enskilda medlemmar. RF:s stadgar beslutas av RF-
stämman. Samtidigt blir RF:s stadgar en ram för övriga idrottens regelverk. SvRF måste följa 
idrottens regelverk och om IOK:s och FEI:s definitioner och handlingsplaner mot trakasserier 
och övergrepp förs in i SvRF:s stadgar så blir de utan formell verkan om det inte finns stöd i 
RF:s stadgar. Beslut om ändringar i ett specialförbunds stadgar ska sändas in till RF som har 
rätt att påkalla ändring om stadgarna strider mot RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara 
olämpliga. När det gäller verksamhet som omfattas av FEI:s regelverk så har SvRF som 
medlem att följa dem. 
 
SvRF är aktivt och har på flera sätt deltagit i det arbete med trygghetsfrågor som sker inom 
idrottsrörelsen. Vid RF-stämman 2021 var SvRF med och beslutade om att uppdra åt 
riksidrottsstyrelsen att göra en utvärdering av tidigare beslutade åtgärder för att säkerställa 
idrottens värdegrunds efterlevnad. I samband med det har en extern översyn av 
Idrottsombudsmannens arbete gjorts. Syftet med den var att tydliggöra ansvar, mandat och 
arbetssätt relaterat till RF:s stadgar, regelverk och anvisningar. Vidare deltar SvRF i 
revideringen av Idrottsrörelsens uppförandekod.  Redovisning och förslag på regeländringar 
och åtgärder kommer att behandlas på RF-stämman i maj 2023. Beträffande motionärernas 
yrkande om SvRF ska motionera till RF-stämman om att RF ska anta IOK:s och FEI:s 
definitioner och handlingsplaner mot trakasserier och övergrepp så noteras att det inkommit 
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en motion till RF-stämman om att anta det som gäller för IOK. 
 
När det gäller IOK:s och FEI:s handlingsplaner mot trakasserier och övergrepp omfattar de 
internationell verksamhet. Delar av det finns redan idag i idrottsrörelsens uppförandekod som 
är under revidering. I det fortsatta arbetet med nationella normgivande regelverk och idé- och 
policydokument som i genomlysningen av RF:s uppförande kod bedömer FS att relevanta 
delar av handlingsplaner skulle kunna beaktas.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår  
att förbundsstämman beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att aktivt verka för att 
relevanta delar av motionärernas förslag skulle kunna beaktas i revideringen av 
nationella regelverk, idédokument och policys.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


