Ändring av Svenska Ridsportförbundets stadgar
Fastställda av förbundsstämman 18 maj 2019
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap Grundläggande bestämmelser
§ 1 Ändamål, tredje stycket
Svenska Ridsportförbundet ska därvid
- vara den högsta instansen…
- främja ridning, körning och…
- verka för god och enhetlig utbildning…
- utbilda instruktörer…
- verka för god hästhållning. Förbundets
och TRs sanktionssystem såvitt avser
olämpligt uppträdare mot häst gäller vid
all form av ridning, körning och
hästhållning.

1 kap Grundläggande bestämmelser
§ 1 Ändamål, tredje stycket
Svenska Ridsportförbundet ska därvid
- vara den högsta instansen…
- främja ridning, körning och…
- verka för god och enhetlig utbildning…
- utbilda ridlärare…
- verka för god etik och moral
- verka för god hästvälfärd. Hästen ska
alltid behandlas väl i all form av
verksamhet. Förbundets och TRs
sanktionssystem såvitt avser olämpligt
uppträdare mot häst gäller vid all form av
ridning, körning och hästhållning.

§ 3 Sammansättning
Första stycket, andra meningen
Särskilda förbund eller föreningar med
näraliggande verksamhet kan antagas som
medlemmar i förbundet.

§ 3 Sammansättning
Första stycket, andra meningen
Särskilda förbund eller föreningar med
näraliggande verksamhet kan antagas som
medlemmar i förbundet.

7 § Medlemskap
Andra stycket
Förbundsstyrelsen har rätt att fastställa
kvalitetskrav för hästhållning för medlemskap.

7 § Medlemskap
Andra stycket
Förbundsstyrelsen har rätt att fastställa
kvalitetskrav för hästhållning för medlemskap.

2 kap Allmänna bestämmelser
5 a § Entledigande av
funktionär/befattningshavare
Ridsportförbundets medlemsorganisationer och
dess medlemmar ska i alla avseenden följa
svensk lag sålunda däri inkluderat bl a
djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och
föreskrifter i tillämpliga delar.

2 kap Allmänna bestämmelser
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.

Officiell funktionär, godkänd mätman eller
licensierade ryttare som fällts i allmän domstol för
brott kan även få sin behörighet och/eller
tävlingslicens indragen samt även mista sin rätt
att lösa tävlingslicens i upp till två år från den
dagen domen vunnit laga kraft. Sådant beslut
fattas av Ridsportförbundets disciplinnämnd efter
anmälan av förbundets generalsekreterare.

Förtroendeuppdrag som officiell funktionär eller
någon annan av Ridsportförbundet meddelad
utnämning kan återkallas av förbundsstyrelsen
om det framkommer sådana omständigheter 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 för viss tid av
förbundsstyrelsen om det kommer 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.
3 kap Förbundsstämma
23 § Förslag till ärenden att behandlas vid
förbundsstämman
Förslag till ärende att behandlas vid
förbundsstämman ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast den 1 december året innan
förbundsstämma. Rätt att avge förslag tillkommer
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 insänds genom
vederbörande distriktsorgan tillsammans med
dess utlåtande.

3 kap Förbundsstämma
23 § Förslag till ärenden att behandlas vid
förbundsstämman
Förslag till ärende att behandlas vid
förbundsstämman ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast den 1 december året innan
förbundsstämma. Rätt att avge förslag tillkommer
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

10 kap Föreningarna
39 § Medlemskap i förbundet
10 kap Föreningarna
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas
som medlem i förbundet om nedanstående villkor 39 § Medlemskap i förbundet
är uppfyllda.
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas
som medlem i förbundet om nedanstående villkor
1. Ansökningen om medlemskap….
är uppfyllda.
2. Föreningen bedriver sådan
verksamhet…
1. Ansökningen om medlemskap…
3. Föreningen har förbundit sig …
2. Föreningen bedriver sådan verksamhet...
4. Föreningens namn inte är olämpligt…
3. Föreningen har förbundit sig…
5. Föreningen betalar de avgifter….
4. Föreningen har förbundit sig att i sin
6. Endast förening som uppfyller kravet…
verksamhet följa ridsportens värdegrund
7. Endast förening med minst 25…
5. Föreningens namn inte är olämpligt…
6. Föreningen betalar de avgifter…
7. Endast förening som uppfyller kravet…
43 § Åligganden
8. Endast förening med minst 25…
Förening ska
43 § Åligganden
1. följa av RFs stadgar samt förbundets
stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga
Förening ska
bestämmelser och beslut fattade av
1. följa av RFs stadgar samt förbundets
överordnat idrottsorgan.
stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga
2. senast den 30 april betala…
bestämmelser och beslut fattade av
3. till RF insända…
överordnat idrottsorgan.
4. föra räkenskaper…
2. följa ridsportens värdegrund
5. hålla årsmöte…
3. senast den 30 april betala…
6. på begäran av…
4. till RF insända…
5. föra räkenskaper…
6. hålla årsmöte…
7. på begäran av…
8.

44 § Medlemmar i förening
tredje stycket
Medlem får uteslutas om medlemmen har
försummat att betala av föreningen beslutade
avgifter till föreningen, motarbetat dess
verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens
stadgar eller annars skadat föreningens
intressen.

44 § Medlemmar i förening
tredje stycket
Medlem får uteslutas om medlemmen har
försummat att betala av föreningen beslutade
avgifter till föreningen, motarbetat dess
verksamhet eller ändamål, brutit mot ridsportens
värdegrund, mot föreningens stadgar eller annars
skadat föreningens intressen.
Förening kan påkalla återkallelse av ryttarlicens
enligt § 15 a sista stycket.

