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BILAGA 1, STADGEÄNDRINGAR 2023 
 
Förbundsstyrelsens förslag till ändring av Svenska Ridsportförbundets stadgar 
 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap Grundläggande bestämmelser 
10a § Skiljeklausul 

Första stycket 

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, 

förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte 

väckas i allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i 

de fall då annan särskild ordning är föreskriven i 

RFs eller SFs stadgar, avgöras enligt ett av RF 

fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd. 

  

 

 

 

2 kap Allmänna bestämmelser 

13 § Hedersledamot, adjungering av 

styrelseledamot mm 

Första och andra stycket 

Förbundsstämman får, på förslag av en enig 

förbundsstyrelse, utnämna enskild person till 

hedersledamot i förbundet. 

 Ordförande i förbundet ……… efter förslag av 

förbundsstyrelsen kallas till hedersordförande i 

förbundet. 

 

 

14 § Anställdas valbarhet 

Anställd inom förbundet eller SDF får inte väljas 

till ledamot av förbundsstyrelsen eller SDF-

styrelsen. 

 Anställd inom SDF får inte väljas som ombud för 

distrikt eller förening till förbundsstämman. 

 Anställd inom förening får inte väljas till ledamot 

av föreningens styrelse samt ej heller revisor i 

föreningen.  

 Anställd inom RFs organisationer får inte vara 

revisor eller revisorssuppleant i förbund. 

 Med anställd jämställs den som har en stor del 

av sin utkomst grundat på en ekonomisk relation 

till föreningen, SDF eller förbundet. Detsamma 

ska gälla den som i övrigt kan anses vara jävig. 

 

 

 

 

 

17 § Sammansättning av styrelse mm 

Andra stycket 

Förbundet, dess SDF och föreningar ska verka 

ska verka för att styrelsen, valberedningen, 

kommittéer och andra organ får sådan 

1 kap Grundläggande bestämmelser 

10a § Skiljeklausul 

Första stycket 

Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat 
rättsförhållande gällde var, enskild medlem, 
funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, Distrikt, SF 
eller RF får inte väckas i allmän domstol. Sådan 
tvist ska, utom i de fall då annan särskild ordning 
är föreskriven i RFs eller SFs stadgar, avgöras 
enligt ett av RF fastställt reglemente för idrottens 
skiljenämnd. 
Talan måste anhängiggöras senast inom två år 
från tvistens uppkomst.  
 
2 kap Allmänna bestämmelser 

13 § Hedersledamot, adjungering av 

styrelseledamot mm 

Första och andra stycket 

Förbundsstämman får, på förslag av en enig 

förbundsstyrelse, utse enskild person till 

hedersledamot i förbundet. 

 Ordförande i förbundet ……… kan av 

förbundsstämman efter förslag av en enig 

förbundsstyrelse utses till hedersordförande i 

förbundet. 

 
14 § Arbetstagares valbarhet 

Arbetstagare inom förbundet eller SDF får inte 

väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller SDF-

styrelsen. 

 Arbetstagare inom SDF får inte väljas som 

ombud för distrikt eller förening till 

förbundsstämman. 

 Arbetstagare inom förening får inte väljas till 

ledamot av föreningens styrelse samt inte heller 

revisor i föreningen.  

 Arbetstagare inom RFs organisationer får inte 

vara revisor eller revisorssuppleant i förbund eller 

väljas till ledamot av valberedning i organisation 

av vilken denne är anställd. 

 Med arbetstagare jämställs den som har en stor 
del av sin utkomst grundat på en ekonomisk 
relation till föreningen, SDF eller förbundet. 
Detsamma ska gälla den som i övrigt kan anses 
jävig. 
 
17 § Sammansättning av styrelse mm 

Andra stycket 

Förbundet, dess SDF och föreningar ska verka 

ska verka för att styrelser, valberedningar, 

kommittéer och andra organ får sådan 
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sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor, 

män nås och att ungdomar ingår. Jämställdhet 

ska också eftersträvas i delegationer för sådan 

organisation där fler än en person ska ingå. 

 

 

3 kap Förbundsstämma  

18 § Sammansättning 

Andra, tredje och sjätte meningen 

Ombud får ej företräda mer än en organisation 

……. förbundsstyrelsen. 

Varje förening eller SDF äger företrädas av 

två……...ombud. 

Det antal röster som tillkommer en organisation 

får icke delas ……växelvis. 

 

19 § Rösträtt 

Vid förbundsstämma har varje förening röster 

……enligt följande tabell: 

       1 - 249 medlemmar = 2 röster 

… 

 

Fjärde meningen 

Röstning via fullmakt för annan organisation är ej 

tillåten. 

 

 

22 § Ärende vid förbundsstämman 

6:e punkten 

Val av protokolljusterare………samt erforderligt 

val av två rösträknare. 

 

25 b § Valberedningen 

6:e punkten, sista meningen 

Valberedningen ska samtidigt redovisa till förslag 

till ekonomisk ersättning ……. behandlas enligt 

22 § 9 punkten. 

 

4 kap Förbundsstyrelsen 

27 § Förbundsstyrelsens åligganden 

… 

15. på begäran av RS, RIN, 

Idrottsombudsmannen, DopK lämna uppgifter 

samt avge yttranden. 

… 

28 § Prövningsrätt 

Tredje meningen 

Ordföranden och vice ordföranden ska vara 

lagfarna jurister samt ha domstolserfarenhet och 

av övriga ledamöter ska minst hälften vara 

lagfarna jurister.  

… 

 

 

 

 

 

sammansättning att mångfald inklusive 

jämställdhet mellan kvinnor, män nås och att 

ungdomar ingår. Jämställdhet ska också 

eftersträvas i delegationer för sådan organisation 

där fler än en person ska ingå.  

 

3 kap Förbundsstämma  

18 § Sammansättning 

Andra, tredje och sjätte meningen 

Ombud får inte företräda mer än en organisation 

……. förbundsstyrelsen. 

Varje förening eller SDF får företrädas av 

två……...ombud. 

Det antal röster som tillkommer en organisation 

får inte delas ……växelvis. 

 

19 § Rösträtt 

Vid förbundsstämma har varje förening röster 

……enligt följande tabell: 

       25 - 249 medlemmar = 2 röster 

… 

 

Fjärde meningen 

Röstning via fullmakt för annan organisation är 

inte tillåten 

 

22 § Ärende vid förbundsstämman 

6:e punkten  

Val av protokolljusterare………samt erforderligt 

val av två rösträknare. 

 

25 b § Valberedningen 

6:e punkten, sista meningen 

Valberedningen ska samtidigt redovisa till förslag 

till ekonomisk ersättning……. behandlas enligt 22 

§ 10 punkten. 

 

 

4 kap Förbundsstyrelsen 

27 § Förbundsstyrelsens åligganden 

… 

15. på begäran av RS, RIN, 

Idrottsombudsmannen, DoN, ADSE eller 

idrottens skiljenämnd lämna uppgifter samt avge 

yttranden. 

… 

28 § Prövningsrätt 

Tredje meningen 

Ordföranden och vice ordföranden ska inneha 
juristexamen och ha domstolserfarenhet som 
domare eller ombud. Av övriga ledamöter ska 
minst hälften inneha juristexamen. 

Böter 
 I bestraffningsärende enligt 14 kap RF:s stadgar 
får förening åläggas böter. Enskild person får 
åläggas böter om högst 50 000 kronor.  
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Kap 10 Föreningarna 

39 § Medlemskap i förbundet  

Punkt 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 och 27 

 

 

 

 

40 § Utträde och uteslutning av förening 

Femte stycket 

Förening får också uteslutas om den inte 

uppfyller villkoren enligt 39 §……. fattats av 

förbundet, SDF, RF-distrikt eller RF…… 

Sista stycket  

Beslut om uteslutning får överklagas……. Enligt 

reglerna i 15 kap RFs stadgar. 

 

 

 

 

 

 

 

41 § Distriktstillhörighet 

Förening tillhör dels det distrikt inom vars 

geografiska område föreningens hemort är 

belägen och dels det RF-distrikt inom vilket 

föreningens hemort är belägen. 

 

42 § Rösträtt 

Om förenings rösträtt vid distriktet årsmöte 

föreskrivs i distriktets stadgar. 

 

 

43 § Åligganden 

Förening ska 

3 p, andra meningen  

Om förening ej fullgör …… inom förbundet. 

4. Till RF insända de uppgifter som begärs av 

Riksidrottsstyrelsen……. Samt på begäran av 

Riksidrottsnämnden, RIN, avge yttranden till 

nämnden. 

 

 

 

 

44 § Medlemmar i förening 

Endast fysisk person upptas som medlem i 

förening efter ansökan. 

 Ansökan får avslås endast om det kan antas att 

sökanden kommer att motarbeta föreningens 

intressen eller ansökan avser medlemskap i 

förening, där medlemmarna har 

intressegemenskap (t ex korporationsklubb, 

handikapp-idrottsförening eller 

nykterhetsförening) och sökanden inte ingår i 

gemenskapen 

 Medlem får uteslutas om medlemmen har 

Kap 10 Föreningarna 

39 § Medlemskap i förbundet 

Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 

Tillägg efter 8 p 

Medlemskap i förbundet innebär samtidigt att 

föreningen blir medlem i SDF och RF-Distrikt.  

  

40 § Medlemskapets upphörande 

Femte stycket 

Förening får också uteslutas om den inte 

uppfyller villkoren enligt 39 §……. fattats av 

förbundet, SDF, RF-distrikt eller RF…… 

Sista stycket 

Beslut om medlemskapets upphörande får 

överklagas……. Enligt reglerna i 15 kap RFs 

stadgar. 

Medlemskap i förbundet innebär samtidigt att 

föreningens medlemskap i SDF och RF-distrikt 

upphör. 

 

41 § Distriktstillhörighet 

Förening är medlem dels i det distrikt inom vars 

geografiska område föreningens hemort är 

belägen och dels i det RF-distrikt inom vilket 

föreningens hemort är belägen. 

 

42 § Rösträtt 

Om förenings rösträtt vid årsmöte i SDF och RF-

distrikt föreskrivs i respektive organisations 

stadgar. 

 

43 § Åligganden 

Förening ska 

3 p, andra meningen  

Om förening inte fullgör …… inom förbundet. 

4.  På begäran av RS eller förbundet, SDF eller 

RFs distriktsstyrelse ställa föreningens 

handlingar till förfogande, samt lämna till dessa 

organ begärda uppgifter.  

På begäran av RIN, Don, Idrottsombudsmannen, 

ADSE eller idrottens skiljenämnd lämna uppgifter 

sam avge yttranden.  

 

44 § Medlemmar i förening 

Endast fysisk person kan upptas som medlem i 

förening efter ansökan. 

 Ansökan får avslås endast om det kan antas att 

vederbörande kommer att motarbeta föreningens 

ändamål eller intressen. eller ansökan avser 

medlemskap i förening, där medlemmarna har 

intressegemenskap (t ex korporationsklubb, 

handikapp-idrottsförening eller 

nykterhetsförening) och sökanden inte ingår i 

gemenskapen 

 Medlem får uteslutas om medlemmen har 

försummat att betala av föreningen beslutade 

avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller 
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försumma att betala av föreningen beslutade 

avgifter till föreningen, motarbetat dess 

verksamhet eller ändamål, brutit mot ridsportens 

värdegrund, brutit mot föreningens stadgar eller 

annars skadat föreningens intressen.  

 Förening kan påkalla återkallelse eller neka 

ryttarlicens enligt § 15 a andra stycket.  

 Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om 

uteslutning får dock begränsas till viss tid. Sådan 

tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta 

sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga 

skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i 

stället meddela medlemmen en varning.  

 Beslut om vägrat medlemskap eller om 

uteslutning ska fattas av föreningsstyrelsen får av 

den berörde överklagas enligt reglerna i 15 kap 

RFs stadgar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga 

verksamhet under de former som är vedertagna 

inom idrotten och på samma villkor som gäller för 

övriga medlemmar.  
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ändamål, brutit mot ridsportens värdegrund, brutit 

mot föreningens stadgar eller skadat föreningens 

intressen.  

 Förening kan påkalla återkallelse eller neka 

ryttarlicens enligt § 15 a andra stycket.  

 Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om 

uteslutning får dock begränsas till viss tid. Sådan 

tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta 

sex månader från beslutsdagen.  

 Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger 

får föreningen i stället meddela medlemmen en 

varning.  

 Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas 

utan att medlemmen inom viss av 

föreningsstyrelsen angiven viss tid, minst 14 

dagar, fått tillfälle att yttra sig över de 

omständigheter som föranlett att medlemskapet 

ifrågasätts.  

 I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad 

medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. 

Beslutet ska inom tre dagar från dagen för 

beslutet skickas till medlemmen.  

 Beslut att vägra medlemskap, medlemskapets 

upphörande eller varning får överklagas enligt 

reglerna i 15 kap RFs stadgar.  

 

 Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga 

verksamhet under de former som är vedertagna 

inom idrotten och på samma villkor som gäller för 

övriga medlemmar. Förening har därvid rätt att 

uppställa särskilda villkor för utövande av vissa 

uppdrag. 

 

---- 2023-02-28 

 

 


