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Ändringar i SDF stadgar 2021 
 
   
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

Kap 1 Uppgift/Ändamål 

…………...Ridsportförbund, distriktet, ska ,…….., 

enligt 1 § SvRs stadgar. 

 

 

 

Kap 2 Distriktsårsmötet 

§ 17 Ärenden vid distriktsårsmötet 

Sista stycket, första och andra meningen. 

För val som företas………. krävs att den 

nominerade är medlem i förening ansluten till 

SvRF med hemvist inom distriktet. 

 

Ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen är inte 

valbar som revisor, revisorssuppleant. 

 

 

Kap 3 Distriktsstyrelsen 

§ 21 Åligganden  

 

Distriktsstyrelsen ska 
1) verkställa distriktsårsmötets beslut 
2) handha ridsporten enligt gällande 

stadgar och bestämmelser, verka för 
ridsportens regionala utveckling samt i övrigt 
verka för ridsportens intressen 

3) främja och stödja verksamheten i de 
 anslutna föreningarna 

4) övervaka den idrottsliga ordningen i 
föreningarna samt hästhållningen och 
säkerheten i dessa 

5) ansvara för och förvalta distriktets 
medel 

6) bereda ärenden som ska föreläggas 
distriktsårsmöten 

7) föra protokoll och erforderliga böcker 
mm samt sköta löpande ärenden i övrigt 

8) årligen till Svenska 
Ridsportförbundet inkomma med 
verksamhetsberättelse med årsredovisning/ 
årsbokslut samt revisionsberättelse och 
eventuell revisionsrapport 

9) avge stadgeenliga rapporter samt på 
begäran av Riksidrottsstyrelsen, RS, 
Riksidrottsnämnden, RIN, Svenska 
Ridsportförbundets styrelse och RF-

 

Kap 1 Uppgift/Ändamål 

…………...Ridsportförbund, distriktet, ska ,…….., 

enligt 1 § SvRs stadgar. 

 

Distriktets organisationsnummer: ………………… 

 

Kap 2 Distriktsårsmötet 

§ 17 Ärenden vid distriktsårsmötet 

Sista stycket, första meningen 

För val som företas………. krävs att den 

nominerade är röstberättigad medlem i förening 

ansluten till SvRF med hemvist inom distriktet. 

 

Ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen är inte 

valbar till som revisor, revisorssuppleant eller till 

valberedningen. 

 

Kap 3 Distriktsstyrelsen 

§ 21 Åligganden  

Distriktsstyrelsen ska 
1) verkställa distriktsårsmötets beslut 
2) handha ridsporten enligt gällande 

stadgar och bestämmelser, verka för 
ridsportens regionala utveckling samt i övrigt 
verka för ridsportens intressen 

3) främja och stödja verksamheten i de 
 anslutna föreningarna 

4) övervaka den idrottsliga ordningen i 
föreningarna samt hästhållningen och 
säkerheten i dessa 

5) följa ridsportens värdegrund 
6) i enlighet med lagen (2013:852) om 

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

7) ansvara för och förvalta distriktets 
medel 

8) bereda ärenden som ska föreläggas 
distriktsårsmöten 

9) föra protokoll och erforderliga böcker 
mm samt sköta löpande ärenden i övrigt 

10) årligen till Svenska 
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distriktets styrelse inkomma med 
upplysningar och yttranden 

10) bestämma om organisationen av 
och om tjänster vid distriktets kansli samt i 
förekommande fall anställa arbetstagare i 
distriktet 

11) besluta om DM-tävlingar och andra 
tävlingar enligt RF:s och SvRFs 
bestämmelser 
 

 

 

 

 

 

Ridsportförbundet inkomma med 
verksamhetsberättelse med årsredovisning/ 
årsbokslut samt revisionsberättelse och 
eventuell revisionsrapport 

11) avge stadgeenliga rapporter samt på 
begäran av Riksidrottsstyrelsen, RS, 
Riksidrottsnämnden, RIN, Svenska 
Ridsportförbundets styrelse och RF-
distriktets styrelse inkomma med 
upplysningar och yttranden 

12) bestämma om organisationen av 
och om tjänster vid distriktets kansli samt i 
förekommande fall anställa arbetstagare i 
distriktet 

13) besluta om DM-tävlingar och andra 
tävlingar enligt RF:s och SvRFs 
bestämmelser 
 

 

 

 

 
 
 


