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1 | Grundläggande  
bestämmelser
1 § Ändamål
Svenska Ridsportförbundet, i dessa stadgar benämnt förbundet, har till uppgift att 
främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten 
verksamhet även som att inom och utom riket vara dess företrädare.

Förbundet ska företräda ridsporten som medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) 
på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 
1 kap RFs stadgar.

Svenska Ridsportförbundet ska därvid
 – vara den högsta instansen för såväl häst som ponny inom ridsportens grenar 

dressyr, hoppning, fälttävlan, körning, voltige, distansridning och alla andra 
former av ridsport som FEI och förbundet från tid till annan bestämmer.

 – främja ridning, körning och hästkunskap för sport och rekreationsändamål.
 – verka för god och enhetlig utbildning i ridning, körning och voltige samt 

undervisning i hästkännedom.
 – verka för god etik och moral.
 – verka för god hästvälfärd. Hästen ska alltid behandlas väl i all form av verksamhet.
 – utbilda ridlärare och funktionärer inom ridsporten. 
 – medverka till skapande av goda ridanläggningar.
 – verka för organiserandet av ridsporttävlingar, för såväl häst som ponny, inom landet.
 – utveckla, samordna, fastställa och publicera regler och bestämmelser för 

tävlingsverksamhet, samt att se till att dessa efterlevs.
 – verka för högsta standard i organisation, dömande och banbyggnad vid  

alla tävlingar.
 – verka för utbildning av hästar och stödja anskaffandet av lämpligt hästmaterial.
 – verka för att elitsporten får bästa möjliga betingelser så att internationella 

framgångar kan uppnås för såväl häst som ponny.
 – bereda människor med funktionsnedsättning möjligheter till aktivitet inom 

förbundets hela verksamhetsområde.
 – tillvarata ungdomens intressen och utveckla dessa med avseende på hästen och 

ridsporten.
 – genom utbildning och aktivt deltagande i ideell föreningsverksamhet utveckla 

ungdomens engagemang för att själva delta i demokratiska beslut och att ta ansvar.

Svenska Ridsportförbundet och dess specialidrottsdistriksförbund (SDF) och fören-
ingar ska aktivt verka för en dopingfri verksamhet.

2 § Verksamhet – Organisatorisk uppbyggnad
Förbundets verksamhet grundas på utbildnings-, ungdoms- och tävlingsverksamhet 
med häst och ponny. Förbundets verksamhet organiseras av förbundsstyrelsen och i 
sektioner på sätt som styrelsen bestämmer. Det ska finnas en ungdomssektion. Sek-
tionerna lyder under styrelsen. Varje sektion kan utse kommittéer inom sitt respektive 
verksamhetsområde. Sektionsledamöterna väljs på förbundsstämman. Halva antalet 
ledamöter i ungdomssektionen väljs av Riksungdomsmötet. Antalet ledamöter i varje 
sektion ska vara 6–12 personer enligt stämmans beslut.

Ungdomssektionen äger rätt utse en representant i övriga sektioner och i dess kommittéer.

3 § Sammansättning
Förbundet består av de ideella föreningar som har upptagits i förbundet som medlemmar 
samt till föreningarna knutna ridskolor, vilka utövar sina rättigheter genom föreningarna. 

4 § Tillhörighet
Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och anslutet till Fédération 
Equestre Internationale (FEI) samt Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Förbundssty-
relsen kan även besluta om tillhörighet till annan internationell organisation.

Förbundet ska i tillämpliga delar följa dessa organisationers stadgar.

5 § Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är förbundsstämman, extra förbundsstämman och för-
bundsstyrelsen.

6 § Distriktsorgan
Förbundets regionala organ (distriktsorgan) är specialdistriktsförbund (SDF).

7 § Medlemskap
Varje ideell förening som uppfyller de i 39 § angivna villkoren kan genom beslut av för-
bundsstyrelsen, eller den som styrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, upptas som 
medlem i förbundet.

Förening har rätt att genom stadgar och namn ange särskild verksamhetsinriktning.
Om förenings utträde ur förbundet och om uteslutning stadgas i 40 §.

8 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

9 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer 
som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av förbundsstyrelsen.

Förening eller enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana 
frågor inte väcka talan vid allmän domstol.
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10 § Stadgeändring
Förslag till stadgeändring får – förutom av förbundsstyrelsen – skriftligen framläggas 
av SDF eller medlemsförening senast den 1 december året innan förbundsstämma.

För bifall till stadgeändring fordras beslut av en enhällig förbundsstämma (ordinarie 
eller extra) eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande 
förbundsstämmor (ordinarie eller extra) hållna med minst en månads mellanrum.

10a § Skiljeklausul
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 ord-
ning är föreskriven i RFs eller SFs stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente 
för idrottens skiljenämnd. 

RS ska utse ordförande och/eller ledamöter i skiljenämnd i de fall SF föreskrivit i 
sådan ordning eller när parterna träffat överenskommelse härom. 

11 § Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet avgivna 
röster vid två på varandra följande förbundsstämmor, hållna med minst ett års mellan-
rum, varav en ordinarie förbundsstämma.

2 | Allmänna bestämmelser
12 § Beslut och omröstning vid stämma
Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet med undantag av stadegänd-
ring eller upplösning, där bestämmelserna i §§ 10 och 11 gäller.

Omröstning sker öppet, dock ska val ske slutet om röstberättigat ombud så begär. 
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mö-
tesordföranden, om denne är röstberättigat ombud. Där ordföranden inte är röstberät-
tigad och vid val ska lotten avgöra. Vid slutna val får inte anges fler namn än det antal 
som ska väljas.

Ledamot av förbundsstyrelsen får ej vara ombud.

13 § Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m m
Förbundsstämman får, på förslag av en enig förbundsstyrelse, utnämna enskild person 
till hedersledamot i förbundet.

Ordförande i förbundet som synnerligen förtjänstfullt gagnat förbundets syften kan 
av förbundsstämman efter förslag av förbundsstyrelsen kallas till hedersordförande i 
förbundet.

Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan 
ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Denne får utses till befattning 
inom styrelsen.

14 § Anställdas valbarhet
Anställd inom förbundet och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller 
SDF-styrelsen.

Anställd inom SDF får inte väljas som ombud för distrikt eller förening till förbunds-
stämman.

Anställd inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse samt ej hel-
ler 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 ekono-

misk relation till föreningen, SDF eller förbundet. Detsamma ska gälla den som i övrigt 
kan anses vara jävig.

15 a § Återkallelse av förtroendeuppdrag och ryttarlicens 
All verksamhet inom Ridsportförbundets regi, innefattande god hästhållning, ska ske 
enligt 1 kap RFs stadgar idrottens värdegrund och/eller ridsportens värdegrund. 

Förtroendeuppdrag som officiell funktionär eller någon annan av Ridsportförbundet 
meddelad utnämning kan återkallas av förbundsstyrelsen om det framkommer sådana om-
ständigheter att personen inte kan anses lämplig med hänsyn till ridsportens värdegrund. 
Återkallelse kan också ske om personen uppenbarligen saknar kompetens för uppdraget.  

Ryttarlicens kan återkallas eller nekas för viss tid av förbundsstyrelsen om det kom-
mer fram sådana omständigheter att personen uppenbart inte kan anses lämplig att 
inneha ryttarlicens med hänsyn till ridsportens värdegrund och att det är påkallat från 
allmän synpunkt. 

15 § Legitimationskort
Förbundsstyrelsen kan besluta om fritt tillträde till tävling eller uppvisning som anord-
nas av en till förbundet hörande organisation.

16 § Mästerskapstävlingar
Rätt att delta i Svenska Ridsportförbundets och RFs mästerskapstävlingar tillkommer 
svensk medborgare som är medlem i en till förbundet ansluten förening.
Svenska Ridsportförbundet medger rätt för icke svensk medborgare som är medlem i 
förening som ovan sagts att deltaga i förbundets och RFs mästerskapstävlingar i föl-
jande fall, nämligen:

1. om han/hon är stadigvarande bosatt i Sverige sedan ett år, samt
2. om deltagandet avser mästerskapstävling för lag där segraren är kvalificerad 

att delta i en av vederbörande internationella förbund anordnad tävling för 
mästarlag, samt villkoren för deltagandet i mästerskapstävlingen inte är mindre 
än de som fastställts för den internationella tävlingen.

17 § Sammansättning av styrelse m m
Förbundsstyrelsen ska bestå av ordförande och ett antal övriga ledamöter, kvinnor och 
män, varav ettdera könet ska vara representerat med minst 40 % av antalet övriga leda-
möter i styrelsen.
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Förbundet, dess SDF och föreningar ska verka ska verka för att styrelser, valbered-
ningar, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan 
kvinnor, män nås och att ungdomar ingår. Jämställdhet ska också eftersträvas i delega-
tioner för sådan organisation där fler än en person ska ingå. 

3 | Förbundsstämma
18 § Sammansättning
Förbundsstämman består av ombud dels från SDF och dels från föreningarna. Ombud 
får ej företräda mer än en organisation och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. 
Varje förening eller SDF äger företrädas av två personer som ombud. Ombud ska med-
föra fullmakt från sin organisation. I fullmakten ska ombudets rätt att utöva rösträtt 
anges. Det antal röster som tillkommer en organisation får icke delas men kan utnyttjas 
av ombuden växelvis.

19 § Rösträtt
Vid förbundsstämma har varje förening röster med hänsyn till antalet medlemmar i  
föreningen enligt följande tabell:
 1–249  medlemmar   =  2 röster
 250–499  medlemmar   =  3 röster
 500–< medlemmar   =  4 röster

Vad avser SDF enligt följande tabell:
 1–20  föreningar      =  12 röster
 21–< föreningar      =  20 röster

Beslut kan fattas med acklamation.
Röstning via fullmakt för annan organisation är ej tillåten.
Röstberättigat ombud måste ha fyllt 15 år.
Vid förbundsstämman ska fastställas röstlängd upprättad av förbundsstyrelsen.

20 § Beslutmässighet samt yttrande- och förslagsrätt
Förbundsstämman är beslutsmässig med det antal ombud som efter kallelse i vederbör-
lig ordning deltar i mötets beslut.

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstämman tillkommer – förutom ombuden – 
förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets sektioner och kom-
mittéer och motionär i vad avser egen motion.

Yttranderätt tillkommer Riksidrottsförbundets representant, förbundets arbetstagare 
och med stämmans enhälliga samtycke annan närvarande.

Närvarorätt tillkommer därutöver distriktens arbetstagare. 
Vid förbund och distrikt anställd personal får ej väljas som stämmoombud på distrikts- 

och förbundsnivå. 

Vid förbundsstämman har valberedningens ordförande och övriga ledamöter rätt att 
yttra sig i de ärenden valberedningen berett.

21 § Tidpunkt och kallelse till förbundsstämman
Förbundsstämma hålls vartannat år före maj månads utgång på tid och sätt som
förbundsstyrelsen bestämmer.

Kallelse till stämman utfärdas av förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i förbun-
dets officiella kungörelseorgan senast två månader före mötet, dels genom försändelse/
utskick till röstberättigade organisationer senaste två veckor före mötet.

Förslag till föredragningslista för stämman, verksamhets- och förvaltningsberät-
telser samt förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till för-
bundsstämman – vilka ska vara åtföljda av förbundsstyrelsens yttrande och, om motio-
nerna kommer från förening, av SDF-styrelsens yttrande ska senast den 1 mars sändas 
till röstberättigade organisationer.

22 § Ärenden vid förbundsstämman
Vid förbundsstämman ska följande ärenden förekomma

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på 
grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden,

2. Fastställande av föredragningslista för mötet,
3. Fråga om mötets behöriga utlysande,
4. Val av ordförande för mötet,
5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet,
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll 

samt erforderligt val av två rösträknare,
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 

   a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de två föregående verksamhetsåren, 
   b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för de två föregående verksamhetsåren, 
   c) revisorernas berättelse för samma tid,

8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning,
9. Kandidatnominering för val enligt punkterna 12–15.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsinriktning innehållande en 

ekonomisk plan för den kommande perioden, valberedningens förslag till 
ekonomisk ersättning till förbundsstyrelse- och sektionsledamöter, samt övriga 
ärenden som hänskjutits till stämman av förbundsstyrelsen samt motioner som 
getts in i den ordning som sägs i 23 §.

11. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
12. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.
13. Val av två ordinarie ledamöter jämte en suppleant (under 26 år) utsedda av  

riksungdomsmötet, för en mandattid av två år. Val av åtta övriga ordinarie 
ledamöter för en mandattid av fyra år. Halva antalet ledamöter ska väljas på 
varannan förbundsstämma. Val av ordförande och vice ordförande i DIN för en 
mandattid av två år. Val av lägst fem och högst sju övriga ledamöter i DIN för en 
mandattid av fyra år, varav hälften väljs på varannan förbundsstämma.
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14. Fastställande av antal ledamöter i respektive sektion, 6–12 personer. 
Val av sektionsordförande i respektive sektion för en mandattid av två år. 
Val av sektionsledamöter i respektive sektion för en mandattid av 4 år.  
Halva antalet ledamöter ska väljas på varannan förbundsstämma.

15. Val av minst två revisorer och personliga suppleanter eller ett registrerat 
revisionsbolag med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning 
inom förbundet för en mandattid av två år enligt 8 kap 32 §. Minst en av 
revisorerna och dennes suppleant är auktoriserad revisor eller godkänd revisor 
med revisorsexamen.

16. Val av en ordförande i valberedningen jämte sex ledamöter, varav tre väljs på varannan 
förbundsstämma. Ordförande väljs på två år. Övriga ledamöter väljs på fyra år.

17. Val av ordförande i valnämnden jämte fyra övriga ledamöter varav två väljs på varannan 
förbundsstämma. Ordförande väljs på två år. Övriga ledamöter väljs på fyra år. 

För samtliga val som företas krävs att den nominerade är röstberättigad medlem i för-
ening ansluten till SvRF. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller 
revisorssuppleant eller till ledamot i valberedningen.

Om anställdas valbarhet stadgas i 14 §.

23 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman
Förslag till ärende att behandlas vid förbundsstämman ska vara förbundsstyrelsen till-
handa senast den 1 december året innan förbundsstämma. Rätt att avge förslag tillkom-
mer förutom styrelsen medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening 
samt SDF. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörande 
förening tillsammans med dess utlåtande. Förslag från förening, som ska vara distriktet 
tillhanda senast 15 november, insänds genom vederbörande distriktsorgan tillsammans 
med dess utlåtande. 

24 § Extra förbundsstämma
Förbundsstyrelsen får sammankalla extra förbundsstämma, om sådant möte behövs.

Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsstämma, när revisorer-
na med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det begärs av organisationer som 
tillsammas representerar minst en tiondel av antalet röster enligt upprättad röstlängd.

Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar kalla till extra möte, får den/de som 
krävt mötet kalla till detta. Kallelse och föredragningslista översänds till röstberätti-
gade organisationer senast en månad före mötet.

Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
Extra förbundsmöte får inte äga rum under tid då RF-stämma pågår.

25 § Valnämnd och valberedning
25 a § Valnämnden
Valnämnden ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter. Antalet övriga ledamö-
ter ska var lika fördelat mellan könen. Valnämnden sammanträder på kallelse av ordfö-
randen och är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Valnämnden har till uppgift att förelägga förbundsstämman förslag på ordförande 
och övriga ledamöter i valberedningen. SDF och medlemsföreningar får senast den 1 fe-

bruari till valnämnden avge förslag på personer för valen under 22 § punkt 16. Senast en 
månad före stämman ska valnämnden skriftligen delge SDF och medlemsföreningarna 
sitt förslag, tillsammans med alla nominerade kandidater. 

25 b § Valberedningen
Valberedningen ska bestå av ordförande jämte sex ledamöter valda av förbundsstäm-
man. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. 

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande och sekreterare.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter 

så bestämmer.
Valberedningen ska senast den 1 november året innan förbundsstämma hålls skrift-

ligen fråga dem, vilkas mandattid går ut vid stämman, om de är villiga att kandidera för 
den kommande mandatperioden.

Senast den 1 december året innan förbundsstämma hålls ska valberedningen meddela samt-
liga SDF samt informera medlemsföreningarna vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur.

Senast den 1 februari får SDF och medlemsföreningar till valberedningen avge förslag 
på personer för valen under 22 § 12–15 punkterna.

Senast en månad före förbundsstämman ska valberedningen skriftligen delge sitt 
förslag beträffande varje val enligt 22 § 12–15 punkterna samt meddela namnen på de 
kandidater som i övrigt inkommit till valberedningen. Valberedningen ska samtidigt 
redovisa sitt förslag till eventuell ekonomisk ersättning till förbundsstyrelse- och sek-
tionsledamöter att behandlas enligt 22 § 9 punkten.

Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundet.
Innan kandidatnominering vid förbundsstämma påbörjas för val enligt 22 § 12 – 15 

punkterna, ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande de val som ska före-
komma. Föreslagen kandidat ska ha accepterat nomineringen.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap 
fått kännedom om.

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsstämman ska protokol-
let överlämnas till förbundsstyrelsen.

4 | Förbundsstyrelsen
26 § Sammansättning samt kallelse och beslutmässighet
Förbundsstyrelsen är, när förbundsstämma inte är samlad, förbundets beslutande organ.

Styrelsen består av ordförande jämte tio övriga ledamöter valda av förbundsstämman. 
Ledamot kan lämna sitt uppdrag under mandatperioden och det ska då skriftligt 

meddelas styrelsen. Om ledamot lämnar sitt uppdrag under mandatperioden och styrel-
sen därefter består av minst halva antalet av förbundsstämman valda ledamöter, avgör 
styrelsen genom majoritetsbeslut om styrelsen ska kalla till extra förbundsstämma för 
fyllnadsval eller om styrelsen fortsätter sitt uppdrag för tiden fram till ordinarie för-
bundsstämma med minskat antal ledamöter. 
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12. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av 
förening som medlem i förbundet och om uteslutning av förening ur förbundet,

13. senast den 31 december varje år till RF inlämna skriftliga uppgifter om vilka 
föreningar som under kalenderåret erlagt sina årsavgifter till förbundet,

14. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar,
15. på begäran av RS, RIN, Idrottsombudsmannen, DoN eller DopK lämna uppgifter 

samt avge yttranden,
16. föra protokoll och erforderliga böcker, samt
17. handlägga löpande ärenden i övrigt.
18. Årligen senast sex månader efter räkenskapsårets slut till RF inlämna 

verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut och årsmötesprotokoll.
19. I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta 

med barn, begärs att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om 
arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och 
regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om 
belastningsregister.

28 § Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap RFs stadgar samt iaktta 
förbundets skyldigheter enligt Idrottens dopingreglemente om otillåten vadhållning 
samt manipulation av idrottslig verksamhet. 

Med stöd av 14 kap 8 § första stycket RFs stadgar förbehålls styrelsen bestraffnings-
rätten i alla ärenden. 

Förbundsstyrelsen får enligt 14 kap 8 § femte stycket överlämna bestraffningsrätten 
till en disciplinnämnd. Ordförande och övriga ledamöter i en sådan disciplinnämnd ska 
väljas på förbundsstämman.

Disciplinnämnden, DIN
DIN består av ordförande, vice ordförande samt lägst fem och högst sju övriga ledamö-
ter och väljs av förbundsstämman. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan kö-
nen. Ordföranden och vice ordföranden ska vara lagfarna jurister samt ha domstolser-
farenhet och av övriga ledamöter ska minst hälften vara lagfarna jurister.

DIN prövar som högsta organ ärenden enligt 14 kap RFs stadgar. DIN sammanträder 
på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är när-
varande. DIN är skyldig att på framställning av förbundsstyrelsen avge begärt yttrande.

5 | Sektioner
29 § Utgår

Förbundsstyrelsen ska bestå av kvinnor och män och ettdera könet ska vara repre-
senterat med minst 40 % av övriga ledamöter i styrelsen. Härutöver får den hos förbun-
det anställda personalen utse en ledamot att ingå i styrelsen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen tillsätter inom eller utom sig 
sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samt-
liga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Röstning får 
inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan dock brådskande 
ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut 
ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid lika röstetal har ord-
föranden utslagsröst.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till utskott, till 
sektion eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelse-
ledamot eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regel-
bundet underrätta styrelsen härom.

27 § Förbundsstyrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl a att

1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsstämmans beslut samt verka 
för ridsportens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda ridsporten, 
tillvarata förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom ridsporten 
utomlands och delta i det internationella samarbetet på ridsportens område,

2. övervaka efterlevnaden av RFs och förbundets stadgar och i vederbörlig ordning 
utfärdade regler samt FEIs stadgar och regler,

3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer förbundets verksamhet 
samt marknadsföra ridsporten hos myndigheter, massmedia och allmänheten,

4. följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna, 
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden,
6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt budget ävensom i övrigt 

utarbeta och bereda förslag, planer m m och tillse att av förbundsstämman fattat 
beslut verkställs,

7. handha och ansvara för förbundets medel och material samt vidta lämpliga 
åtgärder för att stärka förbundets ekonomi,

8. utse arrangör för förbundets tävlingar och uppvisningar och svara för deras 
genomförande enligt gällande tävlingsregler, godkänna deltagande i internationella 
tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i tävling eller 
uppvisning utomlands,

9. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser, 
10. upprätta röstlängd för förbundet att gälla för tiden 1 januari–31 december,
11. bestämma om organisation av förbundets kansli samt utse förbundets 

generalsekreterare,
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6 | Riksungdomsmöte
30 §
I anslutning till SDF-konferens eller separat hålls möte med representanter för distriktens 
ungdomssektioner. Riksungdomsmötet har att handlägga de frågor av speciellt ungdoms-
intresse, som mötet själv upptar eller av förbundsstyrelsen hänskjutes dit. Sådant möte 
hålls samma år som förbundsstämma och äger rum på tid och plats som Riksungdomsmö-
tet eller av detta utsedd arbetsgrupp bestämmer i samråd med förbundsstyrelsen.

Mötet har att före förbundsstämma utse två ledamöter samt en suppleant att ingå i 
förbundsstyrelsen, samt utse ledamöter i ungdomssektionen enligt 2§.

Det år förbundsstämma inte äger rum har centrala ungdomssektionen i uppdrag att 
hålla möte med representanter för distriktens ungdomssektioner. Även detta möte har 
att handlägga de frågor av speciellt ungdomsintresse, som mötet upptar själva eller som 
av förbundsstyrelsen hänskjutes dit.

7 | Rikskonferens
31 §
Rikskonferens hålles på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer samt har att 
handlägga de frågor förbundsstyrelsen hänskjuter dit. Till konferensen kallas förbunds-
styrelsens ledamöter, sektionsledamöter, kommittéledamöter, representanter för SDF 
såsom ordförande, sekreterare och funktionärer samt företrädare för sekretariatet. 

Rikskonferensen är rådgivande.

8 | Revisorer och revision
32 §
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst två 
revisorer, varav minst en är auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revi-
sorsexamen, eller av utsett registrerat revisionsbolag. 

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast 
två månader före förbundsstämman. Handlingarna ska efter verkställd revision med reviso-
rernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast en månad före förbundsstämman.

9 | Distrikt. Special- 
distriktsförbund (SDF)
33 § Distrikt
Distriktens geografiska indelning bestämmes av förbundsstyrelsen. Inom varje distrikt 
ska finnas SDF som är organ för förbundets regionala verksamhet.

Förening tillhör det distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort.

34 § Distriktens namn, stadgar och gränser
Distriktets gränser och stadgar fastställs av Förbundsstyrelsen.

Distrikt bör i fråga om administrationen omfatta samma geografiska område som 
nuvarande län. Förbundsstyrelsen kan besluta om annan geografisk indelning.

35 § Specialdistriktsförbund (SDF)
Distriktsförbund är självständiga ideella föreningar och ska arbeta som förbundets re-
gionala organ i enlighet med förbundets ändamål enligt 1 och 2 §§.

36 § Distriktens sammansättning
Distrikt omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet och 
som har sin hemvist inom distriktets geografiska område.

37 § Distriktens stadgar
Distriktens stadgar ska följa de av Svenska Ridsportförbundet fastslagna normalstad-
garna för distrikt.

Förbundet ska godkänna de av distriktsårsmöte antagna stadgarna, med rätt för för-
bundet att ändra stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses 
vara olämpliga.

38 § Revisorer och revision
Av distriktets årsmöte valda revisorer ska granska distriktsstyrelsens verksamhet, för-
valtning och räkenskaper.
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10 | Föreningarna
39 § Medlemskap i förbundet
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstå-
ende villkor är uppfyllda.

20. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RFs anvisningar och är åtföljd 
av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RFs normalstadgar för 
idrottsföreningar.

21. Föreningen bedriver sådan verksamhet som administreras av förbundet.
22. Föreningen har förbundit sig att i sin verksamhet tillämpa de principer på vilka 

RFs normalstadgar för idrottsförening bygger.
23. Föreningen har förbundit sig att i sin verksamhet följa ridsportens värdegrund.
24. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan 

ansluten förening.
25. Föreningen betalar de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.
26. Endast förening som uppfyller kravet på god hästhållning och god säkerhet för 

människor får antas som medlem.
27. Endast förening med minst 25 medlemmar kan antas.

Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos Riksi-
drottsnämnden, RIN, enligt reglerna i 15 kap RFs stadgar.

40 § Utträde samt uteslutning av förening
Förening, som önskar utträda ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta.

Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses 
ha begärt sitt utträde ur förbundet. Medlemsskapet upphör automatiskt per den 1 ja-
nuari det därpå följande året genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den – trots påmin-
nelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RFs stadgar.

Förening får uteslutas om den inte uppfyller kravet på god hästhållning.
Förening får också uteslutas, om den inte uppfyller villkoren enligt 39 §, eller om den 

underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av förbundet, 
distrikt eller RF eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig 
inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför re-
dovisas samt anges vad den uteslutna föreningen ska iaktta för överklagande av beslutet.

Beslut om uteslutning får överklagas hos Riksidrottsnämnden 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 distriktets årsmöte föreskrivs i distriktets stadgar.

43 § Åligganden
Förening ska

1. följa RFs stadgar samt förbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga 
bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan,

2. följa ridsportens värdegrund
3. senast den 30 april betala den årsavgift som förbundsstämman har bestämt samt 

avge rapport enligt RF:s stadgar. Om förening ej fullgör sina skyldigheter enligt 
ovan kan föreningen nekas deltagande i exempelvis tävlingar, utbildningar och 
andra arrangemang inom förbundet.

4. till RF insända de uppgifter som begärs av Riksidrottsstyrelsen, RS, beträffande 
föreningens verksamhet samt på begäran av Riksidrottsnämnden, RIN, avge 
yttrande till nämnden,

5. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och 
balansräkning, föra protokoll vid  årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens 
sammanträden samt föra medlemsförteckning,

6. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för 
styrelsens förvaltning, 

7. på begäran av Riksidrottsförbundets distriktsstyrelse ställa föreningens 
handlingar till förfogande samt på begäran av förbundet eller SDF-styrelse ställa 
till förfogande de handlingar, som krävs för bedömning av föreningens verksamhet 
såsom medlem i förbundet.

8. varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, 
extra årsmöte hos SvRF registrera namn och kontaktuppgifter till föreningens 
styrelseledamöter samt firmatecknare.

9. i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med 
barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom förbundet, om arbetet 
eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden 
kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

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 för-
eningens intressen eller ansökan avser medlemskap i förening, där medlemmarna har 
intressegemenskap (t ex korporationsklubb, handikapp-idrottsförening eller nykter-
hetsförening) och sökanden inte ingår i gemenskapen.
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Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen besluta-
de avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot ridspor-
tens värdegrund, brutit mot föreningen stadgar eller annars skadat föreningens intressen.

Förening kan påkalla återkallelse eller neka ryttarlicens enligt § 15 a sista 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 med-
lemmen varning. 

Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning ska fattas av föreningsstyrelsen 
och 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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