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Regionstyrelsen LRF Västra Götaland

Svar på skrivelse till LRFs riksförbund från LRF Västra
Götaland om att LRF ska medverka i dialogen för ett ökat
samarbete mellan Svenska Ridsportförbundet och
företagsdrivna ridskolor
LRF Västra Götalands regionstyrelse har skickat en skrivelse till LRFs
riksförbund med ovan nämnda rubrik. Då skrivelsen är branschspecifik inom
området hästverksamhet, har LRF Häst fått i uppdrag att hantera och besvara
skrivelsen.
LRF Häst och Svenska Ridsportförbundet har vid ett fysiskt möte innan
skrivelsen författades, träffat såväl förtroendevalda och tjänstemän från LRF
Väst, tillsammans med de hästföretagare som är initiativtagare till skrivelsen.
LRF Häst och Svenska Ridsportförbundet framförde då att denna typ av
frågeställningar bäst hanteras via direktkontakter med berört förbund, i detta
fall Svenska Ridsportförbundet. Det framfördes då önskemål att LRF Häst
skulle bidra för att få till stånd en dialog mellan berörda parter i frågan.
Den 27 april sammanträdde LRFs Hästdelegation och skrivelsen behandlades
vid delegationsmötet. Hästdelegationen förstår att de situationer som skrivelsen
anger, kan utgöra hinder för verksamheten i en privat driven
ridskoleverksamhet och beklagar att dessa situationer uppstår. Det är av vikt att
man oavsett vald företagsform, har de bästa möjligheter att bedriva sin
verksamhet och LRF har många av dessa frågor på sin agenda dagligen.
LRFs Hästdelegation anser dock att de områden som nämns, inte ligger inom
ramen för vårt uppdrag. Detta då skrivelsen handlar om utbildnings- och
tävlingsverksamhet inom områden som Svenska Ridsportförbundet ansvarar
för. Svenska Ridsportförbundet är ett specialförbund underställt
Riksidrottsförbundet, och verksamheten styrs av dessa regler. Dessa är därför
områden där LRF inte har möjlighet att påverka då regelverket baseras på
kopplingen till ett idrottsförbund. Då LRF Häst har förståelse för de effekter
det får för företagarna, instämmer vi med skrivelseförfattarna att en dialog
mellan parterna vore fördelaktig för att reda ut eventuella missförstånd och
tydliggöra bakgrunden till bestämmelserna.
Här har således LRF Häst en viktig roll som brygga för att skapa efterfrågad
dialog, en brygga som utgörs genom en diskussion i Hästdelegationen. Den
efterföljande dialogen om sakfrågorna anser LRF även fortsatt, bör ske mellan
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hästföretagarna och SvRF, vilket SvRFs representant i Hästdelegationen åtagit
sig att hantera för SvRFs räkning.
Mot bakgrund av ovanstående överlåter Hästdelegationen med förtroende åt
SvRF att ansvara för fortsatt hantering av frågan.

Med vänlig hälsning

Lotta Folkesson
LRF Häst, ordförande samt ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse
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