Östergötland ridsportförbund (ÖRF) reposterar sådant som anses vara av allmänt intresse och/eller
har ett nyhetsvärde för våra medlemmar och följare. I detta fall en repostering med bild och rubrik
från tidningen Ridsport den 3 februari.
ÖRF har det senaste 3,5 åren från ett utgångsläge med ca 500 st följare, 0 stories och 81 st inlägg på
Instagram utvecklat Instagram till dagens nuläge med 1616 st följare, 999 st stories och 666 st inlägg.
Många följare följer ÖRF i sociala medier för att hålla sig uppdaterad vad som händer inom svensk
ridsport.
ÖRF ska inte lägga någon egen värdering och i detta fall så togs, så fort som möjligt den 4 februari,
den initiala kommentaren/värdeorden som fanns bort. Inlägget har sedan dess sett ut som bild 1
nedan. ÖRF ska också försöka i möjligast mån hänvisa till t ex SvRF hemsida som källa.
Rubriken här är således ”Disciplinnämndens beslut ger nytt resultat i ungponnyfinalen” och som
bedöms vara nyhetsvärdet. Det finns även en text till reposteringen ” Nu har SvRF disciplinnämnd
avgjort ärendet. Se SvRF hemsida ärende DN-11 2020”. Så de som önskar veta mer kan läsa där och
ärendet får förklara sig själv.
Om man läser vidare i själva disciplinärenden handlar också om kravet på Propositioners tydlighet
och det bör vara alla arrangörsföreningars intresse (oavsett distrikt) för att minimera återupprepning
av likande fall.
Motionärernas referens till Förbundsstyrelsen beslut att publicera Disciplinärenden förstår vi handlar
om hur Disciplinärenden efter Disciplinnämndens beslut ska ”kungöras”. Det finns således ingen
policy som refereras i motionärernas yrkande i punkten b) som hindrar eller förbjuder varken
förbundet centralt, distrikt eller förening att återge eller repostera ett beslut från Disciplinnämnden.
Att det inte finns någon sådan policy är verifierat efter samtal mellan ÖRF ochRmed SvRF:s
medarbetare för ”Föreningsrätt och medlemsfrågor” och ”kommunikations- och marknadschef”. SvrF
centralt har dock ett sätt arbeta som gör att de inte kommenterar ytterligare disciplinärenden i
sociala medier än det som skrivs på förbundets hemsida.
ÖRF har inget sådant beslut att inte repostera några disciplinärenden som är offentliga och är
officiellt publicerade på Svrf:s hemsida: Disciplinnämnden - Svenska Ridsportförbundet
ÖRF hade frågan uppe om detta inlägg på styrelsemötet den 18 februari och om det skulle tas bort,
och där majoriteten av styrelsen ansåg att det inte finns/fanns skäl att göra det och därmed
beslutades att det inte skulle tas bort.
Med motionärernas kommentar att ”Med Svenska Ridsportförbundets policy och beslut på sitt möte
med förbundsstyrelsen som grund anser undertecknade att styrelsen i ÖRF vida överträtt sina
befogenheter och yrkar därför följande” så lämnar ÖRF styrelse motionärernas uppfattningen utan
kommentar eftersom det inte framgår vilka befogenheter som det skulle vara som ev styrelsen skulle
ha överträtt.
Angående motionärernas yrkande:
a) Motionärerna: Ta bort inlägget med beslutet från Disciplinnämnden från ÖRFs Instagram
ÖRF styrelse: Föreslår att låta årsmötet rösta om det ska tas bort eller inte så ÖRF kan
fokusera på verksamheten 2021.
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b) Motionärerna: Besluta om att ÖRF ska följa Svenska ridsportförbundets policy och därmed
inte publicera beslut i Disciplinnämnden på sociala medier.

ÖRF styrelse: Eftersom det inte finns någon sådan policy att inte repostera disciplinärenden
för SvRF, distrikt eller förening och att ÖRF publicerade inga egna beslut utan reposterar ett
officiellt och offentligt publicerat Disciplinärende och som anses ha ett nyhetsvärde så tycker
ÖRF styrelse att yrkande i b) saknar grund och föreslår avslag.

Bild 1: Inlägg 3 februari och justerat 4 februari på ÖRF Instagram
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