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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D9
från Norrbottens Ridsportförbund angående #VågaAgera
Motionären yrkar på att Svenska Ridsportförbundet tar fram konkreta exempel på vad som är god
ridning och hästhantering samt tydliggör hur medlemmar ska agera när hästens välfärd äventyras.
Motionären lyfter en av ridsportens viktiga frågor, sannolikt den viktigaste, som innebär ett ständigt
pågående arbete som rör utbildning och kommunikation när det gäller hästens välfärd. Särskilda
satsningar finns inom ramen för Ridsport 2025 och verksamhetsinriktningen 2022-2023.
Första ledordet i Svenska Ridsportförbundets värdegrund är ansvar: ”Vi tar ansvar för våra hästar och
ser till att hästen finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.”
En målsättning inom området är att värdegrunden efterlevs i ridsportens föreningar. För att lyckas med
det krävs insatser för att ledare och ryttare utvecklar sina förhållningssätt i relation till varandra och
hästen, men också vad gäller modet att stå upp för värdegrunden.
Även området Ridsport på hästens villkor i Ridsport 2025 innebär insatser i linje med motionärens
yrkande.
För att kunna säkra hästens välfärd krävs att de som handskas med hästar har en tillräcklig
kunskapsnivå. Ridsporten har antagit uppgiften att tillgängliggöra och sprida kvalitetssäkrad kunskap
och vara den primära källan till kunskap om ridsport för hästens välfärd. Hästens välfärd ska
genomsyra all vår verksamhet, ett arbete som förstärks och där utvecklingsinsatser initieras genom
bland annat Hästvälfärdsrådet samt inom referensgrupperna för hästhållning och ridunderlag.
Som stöd till överdomare och funktionärer har Svenska Ridsportförbundet översatt en guide från det
tyska ridsportförbundet som ska fungera som en vägledning i bedömningen av interaktionen mellan
ryttare och häst. Till guiden finns en matris som beskriver olika exempel på agerande och vad som är
acceptabelt för hästens välfärd.
Ett tydligt hästvälfärdsperspektiv är också en grundpelare i Svenska Ridsportförbundets
utbildningspolicy, som förtydligar riktlinjer och syfte med förbundets utbildning/fortbildning. För tävling
finns sedan länge Code of Conduct/uppförandekod med innehåll som rör hästens välfärd.
Förbundsstyrelsen delar motionärens mening om frågans betydelse och att förbundet fortsatt ska
arbeta proaktivt för att sprida kunskap som bidrar och stärker vårt förhållningssätt mot hästen. Inom
Svenska Ridsportförbundet finns många olika kanaler för att sprida kunskap och det är viktigt att det
utvärderas utifrån målgrupp och sammanhang.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer förbundsstyrelsen att förbundets planerade insatser möter
motionärens yrkanden.
Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt
yttrande
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