FÖRBUNDSSTÄMMA 2021

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV
SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS STADGAR
Stadgar är dokument som med jämna mellanrum bör ses över, uppdateras och förfinas. Svenska
Ridsportförbundets juridiska utskott har på förbundsstyrelsens uppdrag utarbetat förslag till
uppdateringar av Ridsportförbundets stadgar som ligger till grund för förbundsstyrelsens förslag. Det
är några mer övergripande förändringar föreslagna, bland annat inrättandet av en särskild valnämnd,
val av ordförande och övriga ledamöter i disciplinnämnden och ett förtydligande som gäller styrelsens
uppdrag när det uppstår vakanser i förbundsstyrelsen under innevarande mandatperiod. I övrigt är det
följdändringar av RFs stadgar, förtydliganden och smärre justeringar.
Motiven till de föreslagna revideringarna kommer endast att behandla förändringar och tillägg i
Ridsportförbundets stadgar. Språkliga justeringar kommenteras inte särskilt.
Förbundsstyrelsen föreslår ändring i
2 kap Allmänna bestämmelser,
- 12 § Beslut och omröstning vid stämma
- 15a § Återkallelse av förtroendeuppdrag och ryttarlicens
- 17 § Sammansättning av styrelse mm
- 21 §, Tidpunkt och kallelse till förbundsstämman
- 22 § Ärenden vid förbundsstämman
- 25 § Valberedningen
4 kap Förbundsstyrelsen
- 26 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet
- 27 § Förbundsstyrelsens åliggande, styrelsen åligger bl a att
- 28 § Prövningsrätt
6 kap Riksungdomsmötet
- 30 §
10 kap, Föreningarna
- 43 § Åligganden
- 44 § Medlemmar i förening
Motiven till de förslagna ändringarna följer nedan
2 kap Allmänna bestämmelser
I 12 § Beslut och omröstning vid stämma innehåller språkliga justeringar.
I § 15 a tredje stycket förtydligas, när det gäller återkallande av ryttarlicens, att det också omfattar att
neka ryttarlicens.
I 17 § Sammansättning av styrelse mm föreslås ett tillägg med anledning av en ändring som följer av
Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete och RF-stämmans beslut 2019. Det innebär att samtliga
SFs styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män och att ettdera könet ska vara
representerat med minst 40 % av övriga ledamöter i styrelsen. Den centrala styrelsens och
valberedningens sammansättning regleras särskilt i Svenska Ridsportförbundets stadgar. Ändringarna
i andra stycket avser andra organ inom Ridsportförbundet där jämställdhet också ska eftersträvas.
21 § Tidpunkt och kallelse till förbundsstämman innehåller språkliga justeringar.
22 § Ärenden vid förbundsstämman
Ändringen i punkt 9 är en korrigering av en felskrivning. Av 25 § Valberedningen, stycke 6, 7 och 9
framgår att kandidatnominering sker enligt punkterna 12 – 15 på dagordningen. Punkt 16 avser val av
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valberedning och där sker fri nominering på förbundsstämman direkt under den punkten.
I punkt 13 föreslås ett tillägg om val av ordförande och övriga ledamöter i en disciplinnämnd. Detta är
en följdändring av beslut som togs vid RF-stämman 2019 om stadgeändringar i 14 kap 8 §
Bestraffningsorgan som innebär att ett SF har rätt att enligt en föreskrift i förbundets stadgar eller
tävlingsregler, vilket Svenska Ridsportförbundet har i nuvarande stadgar, att lämna över
bestraffningsrätten till en disciplinnämnd. Om så är fallet så ska ordförande och ledamöter i en sådan
disciplinnämnd väljas på förbundets årsmöte (jfr kommentarer till § 28).
Som punkt 17 på dagordningen för förbundsstämman föreslås ett tillägg av val av ordförande i
valnämnden jämte övriga ledamöter och mandatperioder för dessa.
I 22 § sista stycket föreslås tillägg som avser valbarhet som gäller för samtliga organisationer inom
RF, enligt RFs stadgar.
25 § Valnämnd och valberedningen
Den nuvarande ordningen när det gäller val av valberedningsledamöter är att det är fri nominering på
förbundsstämman. Inom organisationen har framkommit önskemål om att förbundsstämman utser en
särskild grupp, en valnämnd, med uppdrag att bereda valen av valberedningsledamöter i
Ridsportförbundet. Förbundsstyrelsen föreslår att en särskild valnämnd inrättas och tillägget i 25a) §
rör valnämndens sammansättning, arbetssätt och uppdrag.
25 b) § Här föreslås att 10 stycket stryks vilket är en följdändring av ändringen i 25 a).
4 kap Förbundsstyrelsen
26 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet, andra stycket
Här föreslås en ändring som reglerar styrelsens uppdrag vid eventuella vakanser i styrelsen under
innevarande mandatperiod.
Tredje stycket, första meningen
Här gäller samma grund som för föreslagen ändring som i 2 kap 17 §.
27 § Förbundsstyrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl a att
Här kommer nuvarande numrering av punkterna ändras från nr 17 - 33 till nr 1 – 17. I punkt nr 29 (13)
finns en ändring som kommer av RFs stadgar och likaså föreslaget tillägg i punkt 31 (15). Vidare
föreslås tillägg av ytterligare två punkter, nr 18 och 19, som följer av RFs stadgereglerade skyldigheter
för en SF styrelse.
28 § Prövningsrätt, tredje stycket
Här finns en ändring i hänvisningen till RFs stadgar och ett tillägg som avser val av ordförande och
övriga ledamöter i en disciplinnämnd samt mandattider och behörighet för dessa.
I § 28 föreslås vidare ett fjärde stycke som avser disciplinnämndens sammansättning, arbetssätt och
uppdrag.
6 kap Riksungdomsmötet
I 30 § föreslås ändringar som tydliggör att Riksungdomsmöte hålles samma år som förbundsstämma.
Det år som förbundsstämma inte äger rum så hålls har centrala ungdomssektionen i uppdrag att hålla
möte med representanter för distriktens ungdomssektioner, men inget Riksungdomsmöte. I övrigt
förtydligas att de ledamöter och den suppleant som Riksungdomsmötet utser är fullvärdiga ledamöter
i förbundsstyrelsen och representerar inte enbart ungdomsfrågor.
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10 kap Föreningarna
I 43 § Åligganden, förening ska, föreslås tillägg av två punkter, nr 8 och 9, som följer av RFs stadgar
och som omfattar samtliga föreningar inom idrottsrörelsen.
I 44 § Medlemmar i förening ska nästa och näst sista stycket strykas, Enligt gällande EU-lagstiftning
och svensk konkurrensrätt så kan Svenska Ridsportförbundet inte inneha en monopolställning vad det
gäller att arrangera och/eller delta i tävling. Ändringar av samma anledning har även gjorts i
Ridsportförbundets tävlingsreglemente.

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar enligt bilaga 1
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