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FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV 

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS STADGAR 
 
Bakgrund 
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar är det grundläggande regelverket inom idrottsrörelsen. Det kan 
liknas vid ett samlat avtal för de medlemsförbund (SF) som konstituerar RF.  
 
Alla stadgar är dokument som med jämna mellanrum bör ses över, uppdateras och förfinas. I 
förbundsstyrelsens förslag till ändringar i Svenska Ridsportförbundets (SvRF) stadgar återfinns 
förutom de följdändringar som följer beslut vid föregående stämma i RF även några övriga ändringar, 
en som rör rösträtt vid Ridsportförbundets stämma och en ett tillägg med möjligheten att utfärda böter 
vid bestraffningsärenden. I övrigt är det förtydliganden och smärre justeringar.  
 
Motiv till de föreslagna revideringarna behandlar endast förändringar och tillägg i SvRF:s stadgar. Alla 
följdändringar av ändringar i RF:s stadgar och språkliga justeringar kommenteras inte särskilt. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår ändring i 
1 kap Allmänna bestämmelser,  

- 10 § Skiljeklausul  

2 kap Allmänna bestämmelser 
- 13 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot mm 
- 14 § Anställdas valbarhet 
- 17 § Sammansättning av styrelse mm 

3 kap Förbundsstämma 
- 18 § Sammansättning  
- 19 § Rösträtt 
- 22 § Ärenden vid förbundsstämma 
- 25b§ Valberedningen 

4 kap Förbundsstyrelsen 
- 27 § Förbundsstyrelsens åligganden  
- 28 § Prövningsrätt 

10 kap, Föreningarna 
- 39 § Medlemskap i förbundet 
- 40 § Utträde och uteslutning av förening 
- 41 § Distriktstillhörighet 
- 42 § Rösträtt 
- 43 § Åligganden 
- 44 § Medlemmar i förening 
-  
 

Motiv till förslagna revideringar  
 
2 kap Allmänna bestämmelser  
I 10 § Skiljeklausul föreslås en ändring som följer av en beslutad ändring i RF:s stadgar som utvidgar 
bestämmelsen till att omfatta även tidpunkten för när tvisten uppkom och inte endast tidpunkten när 
talan väcks. Ändringen motiverades av att tvister bör hanteras av idrottens skiljenämnd och inte av 
allmän domstol. Genom tillägget föreligger hinder för allmän domstol att pröva tvist som avser 
förhållanden som förelåg när parten var ansluten till RF, även om parten inte längre är ansluten när 
tvisten prövas. Därutöver ett förtydligande av att även funktionärer omfattas av skiljeklausulen. I andra 
stycket begränsas tiden för anhängiggörande till två år från tvistens uppkomst.  
 



I 13 § Hedersledamot mm, föreslås en språklig ändring samt att hedersordförande ska föreslås av en 
enig förbundsstyrelse.  
 
I 14 § Anställdas valbarhet, återfinns följdändringar från RF, dels en språklig ändring samt att en 
anställd (arbetstagare) inte får väljas till ledamot av valberedning i organisation som denne är anställd 
av.  
 
I 17 § Sammansättning av styrelse, har utöver jämställdhet mellan kvinnor och män och att ungdomar 
ingår har mångfald lagts vid till en enligt ändring i RF:s stadgar. 
 
3 kap Förbundsstämma  
I 19 § Rösträtt finns ett förslag om en ändring som innebär att en förening ska ha minst 25 medlemmar 
för att ha rösträtt på förbundsstämman. Anledningen till det är att endast föreningar som fullgjort sina 
skyldigheter gentemot Svenska Ridsportförbundet, i vilket ingår att uppfylla de krav som ställs för 
medlemskap, ska ha rösträtt vid stämman. Ett av kraven för medlemskap är att föreningen ska ha 
minst 25 medlemmar. Om föreningen har under 25 medlemmar har föreningen närvarorätt vid 
stämman men inte rösträtt. För fortsatt medlemskap ska föreningen snarast se till antalet medlemmar 
uppfyller stadgeenliga krav för medlemskap. 
 
I 22 § Ärenden vid förbundsstämma, föreslås att ordet erforderligt stryks då det inte fyller någon 
funktion.  
 
4 kap Förbundsstyrelsen 
I 27 § Förbundsstyrelsens åligganden, finns en följdändring av RF:s stadgar. Förkortningarna som 
används här betyder Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden (RIN), Dopingnämnden (DoN) och 
Antidopingstiftelsen och Antidoping Sverige AB (ADSE).  
 
I 28 § Prövningsrätt föreslås en ändring med en uppdaterad skrivning samt anges vilken 
domstolserfarenhet som ordförande och vice ordförande i disciplinnämnden ska ha.  
 
Böter 
I RF:s stadgar 14 kap 5 § anges att böter – högst 500 000 kr – får åläggas förening och förenings 
Idrotts AB samt, i den utsträckning som vederbörande SF har bestämt i sina stadgar, enskild person. 
I enlighet med RF:s stadgar föreslår förbundsstyrelsen ett tillägg av ett stycke i 28 § som innebär att 
SvRF, förutom att ålägga förening böter, även får ålägga en enskild person böter, om högst 50 000 
kronor. Detta innebär en skärpning av nuvarande bestraffningsregler.  
 
10 kap Föreningarna 
I 39 § Medlemskap i förbundet, föreslås en rättelse av en felaktig numrering av angivna punkter. 
Vidare förtydligas att en förenings medlemskap också innebär att föreningen samtidigt blir medlem, 
och inte enbart en tillhörighet, i ett distrikt inom SvRF, ett specialförbundsdistrikt (SDF) och ett distrikt 
inom Riksidrottsförbundet (RF-distrikt). 
 
I 40 § Utträde och uteslutning av förening återfinns ändringar som följer av RF:s stadgeändringar.  
 
I 43 § Åligganden återfinns ändringar som följer av RF:s stadgar. 
 
I 44 § medlemmar i förening, är ändringar upptagna som följer av RF:s stadgar. Av sista meningen 
framgår att en förening har rätt att ställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag för föreningen.  
 
 

Förbundsstyrelsen föreslår 
att förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar enligt 
bilaga 1 

 
 


