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Förbundsstyrelsens förslag nr 1  

 

Uppdatering av Svenska Draghundsportförbundet Vill 

 

Bakgrund: Idrottsrörelsen och draghundsporten har sedan idéprogrammet Svenska Draghundsporten 

Vill togs fram 2004 förändrats en del och till följd av detta så behöver en uppdatering göras. 

 

Svenska Draghundsportförbundets förbundsstyrelse föreslår därför att förbundsstämman beslutar: 

 

- Att uppdatera Svenska Draghundsportförbundet Vill enligt förslagen i bilagan. 

 

 

 

Förbundsstyrelsens förslag nr 2  

 

Svenska Draghundsportförbundets Strategi 2025 

 

Bakgrund: Till följd av det beslut som togs vid Svenska draghundsportförbundets förbundsstämma 

2020 har ett förslag till strategidokument tagits fram. 

 

Svenska Draghundsportförbundets förbundsstyrelse föreslår därför att förbundsstämman beslutar: 

 

- Att fastställa Svenska Draghundsportförbundets Strategi 2025 enligt förslagen i bilagan. 

 

 

 

Förbundsstyrelsens förslag nr 3  

 

Mixade klasser 

 

Bakgrund: Förbundsstyrelsen har enligt beslut vid förbundsstämman 2020 gjort en utredning kring 

införande av mixade klasser samt sammanslagning av yngre och äldre veteranklasser. Förändring av 

veteranklasserna föreligger det i dagsläget inget behov av, då detta anses motverka idrottens strategi 

att uppmuntra till att idrotta hela livet.  

 

Svenska Draghundsportförbundets förbundsstyrelse föreslår därför att förbundsstämman beslutar: 

 

- Att mixade klasser införs i Nationella tilläggsreglerna för samtliga grenar och klasser där 

mixade klasser idag saknas. Dessa klasser kommer ej ha SM-status. 

- Att inga av nuvarande klasser i Nationella tilläggsreglerna utgår. 

 

Syftet är att tävlingsarrangörer ska kunna erbjuda mixade klasser och därmed begränsa antalet 

klasser vid icke mästerskapstävlingar. 
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Motion nr 1 Härnösands Draghundsklubb 

 

Valordning  

 

Angående: Vi föreslår en stadgeändring gällande valordningen. Vi föreslår att nominering till valbar 
post, ska fastslås senast två veckor innan förbundsstämman och att information om vilka som blivit 
nominerade och är valbara ska presenteras för medlemsföreningarna vid samma tid.  
Valbar är endast kandidat som ingår i valberedningens förslag eller nominerats av medlemsförening 
och presenterats senast två veckor innan förbundsstämman. 
 
Bakgrund: Vi upplever att när det kommer nomineringar under förbundsstämmans gång, gör det att 
man som förening inte kan diskutera igenom förslagen inom föreningen innan röstning. Om samtliga 
nomineringarna är presenterade för medlemsföreningarna senast två veckor innan förbundsstämman 
förhindras detta. 
 
Vår förening föreslår att förbundsstämman beslutar att:     
 

- Valberednings förslag samt alla övriga nominerade kandidater ska presenteras senast 2 
veckor innan förbundsstämman. Detta för att föreningarna ska kunna ta ställning till samtliga 
förslag innan röstning. 

 
Föreningens namn: Härnösands Draghundsklubb 
Kontaktuppgifter: Ordförande Marie Sjölund 070-622 63 70 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
 
Förbundsstyrelsen har utifrån den inkomna motionen varit i kontakt med Riksidrottsförbundets jurister. 
Dessa har vid tidigare tillfälle undersökt om en valordning liknande den motionären föreslår 
förekommer i idrottsrörelsen och funnit att så inte är fallet. Orsaken till detta har varit att det anses 
strida mot den öppenhet som ska råda i idrottsrörelsen. 
 
Förbundsstyrelsen har förståelse för att det finns en önskan om att kunna förankra inkomna förslag i 
sin förening men ser svårigheter i tillsättandet av vakanta poster efter att tidsfristen för nominering av 
kandidater har passerat. Utsedda delegater vid en förbundsstämma har ett viktigt uppdrag att 
företräda sin förening i både sakfrågor och personfrågor, detta innebär att delegaterna måste känna 
sin förening väl för att kunna fullgöra sitt uppdrag på ett bra sätt. 
 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 
 

 

Motion nr 2 Skellefteå Brukshundklubb 

 

Policy för användande av digitala plattformar för kommunikation 
 
Bakgrund: Vid ett tillfälle (25/8) har draghundsport.se samt Facebooksidan associerad med Svenska 
Draghundsportförbundet använts för att föra fram kritik mot en medlem, medlemmen är inte 
namngiven, men det framgår tydligt att en schism mellan förbund och enskild medlem uppstått. Den 
enskilde medlemmen har inte erbjudits möjlighet att kommentera på samma plattform.  
 
Det har även vid ett tillfälle framgått att en medlem namngivits felaktigt, där även ursäkten namnger 
personen återigen. 
Detta riskerar att skapa en tystnadskultur och en oro för repressalier (namngiven/uthängd) via 
förbundets digitala plattformar. Vi anser att detta är oacceptabelt. 
 
Ett förbund ska ha en tydlig och klar policy för hur digitala plattformar ska användas för kommunikation 
samt utbilda alla som har tillgång till och kan använda förbundets digitala plattformar i den policyn. 
 
Skellefteå BHK har kontaktat RF som lovat att bistå med Draghundsportförbundet vid framtagandet av 
en sådan policy. 
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Skellefteå BHK föreslår att stämman beslutar  
 

- Att FS tar fram en policy för användande av digitala plattformar (hemsida, sociala medier etc.) 

med hjälp av RF. 

Verksamhetsgruppen för Draghund,  
Skellefteå BHK 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
 
Svenska Draghundsportförbundet har löpande rutiner för att avväga vad som ska publiceras i vilket 
forum (hemsida, Facebook och Instagram). Den avvägningen görs utifrån vilken målgrupp vi vill nå 
samt innehållet i information. I kommunikation vi haft med Riksidrottsförbundet är det så de flesta 
förbund arbetar med publiceringar på sina olika plattformar. 
 
Förbundsstyrelsen ser inte ett behov i att ta fram en policy i detta syfte utan anser att våra rutiner är 
väl fungerande och ser vikten av att hela tiden arbeta vidare och se till att dessa efterlevs. Utöver 
detta omfattas alla i förbundsstyrelsen och andra förtroendevalda av Svenska 
Draghundsportförbundets policy för hur man privat agerar på sociala medier mm. 
 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

 

 

Motion nr 3 Södra Dalarnas Draghundsklubb 

 

Startprocedur, samma regler för alla grenar   

 

Bakgrund 
I dagens regler används, i olika grenar, olika principer för hur mycket av ekipaget, som ska vara 
bakom startlinjen innan start. Detta är ofta förvirrande för både startande och start-funktionärer. Se 
IFSS regler 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3.  
Det blir mer och mer vanligt att chip används för tidtagning. Det har använts lite olika principer för var 
chipet fästs, t.ex. på förarens ankel eller på släden. Se IFSS regler 18.1.  
 
Antal hundar, utrustning, ekipagets längd, etc är olika i draghundssportens olika grenar. Det enda som 
är lika i alla grenar är föraren och att denne aldrig är före alla hundar.  
Vi tycker att det är dags att dessa regler samordnas. Det mest logiska är då att utgå från föraren. För 
både funktionärer och förare är det enklaste att förstå och kontrollera att förarens fötter är bakom 
startlinjen i startögonblicket.  
Om chipet alltid sätts på förarens ben, så blir även tidtagningen lika för alla.  

 

Södra Dalarnas Draghundsklubb föreslår att stämman beslutar 
 
- att reglerna för startproceduren formuleras lika i alla grenar, med innebörden att  

- förarens fötter ska vara bakom startlinjen i startögonblicket  
- vid tidtagning med chip, chipet fästes på förarens ankel  

 
- att dessa regler  

- införs till nästa säsong i svenska NTR  
- att FS uppdras att jobba för att de så snart som möjligt införs i IFSS regler  

 
Styrelsen för  
Södra Dalarnas Draghundsklubb 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 
 
SDSF strävar efter att IFSS´s regelverk ska följas och i de nationella tilläggsreglerna ska så få 
avvikelser som möjligt finnas. Principen i gällande regler är att om det är ett fordon (släde, cykel, 
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scooter eller vagn) inblandat ska den främre delen av fordonet befinna sig bakom startlinjen, och om 
man inte har ett fordon (nordiskt eller linlöpning) så ska hela ekipaget stå bakom startlinjen.  
 
Vid placering av chip för elektronisk tidtagning så är det svårt att i reglerna införa en bestämd 
placering av chippet då det är olika förutsättningar beroende på stil och klass. Det är upp till 
arrangören att välja lämplig likvärdig placering utifrån aktuell stil och klass.  
 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

 

 

 

Motion nr 4 Södra Dalarnas Draghundsklubb 

 

Tävlandes representant  

 

Bakgrund 
För att öka samarbetet och samsyn inom elitverksamheten förslår vi att de elitaktiva har möjlighet att 
utse en tävlandes representant. Denna person ska vara en länk/talesperson mellan de elitaktiva och i 
första hand elitorganisationen.  
 
Vi ser det som positivt att denna dialog ger möjlighet till ökat samarbete och transparens och kan 
avlasta både styrelsen, elitorganisationen och de aktiva.  
 
Motsvarande funktion finns bland annat internationellt inom IFSS Council, där det är ett krav från IOC 
och SportAccord.  

 

Södra Dalarnas Draghundsklubb föreslår att stämman beslutar 
 

- att ge FS i uppdrag att utarbeta rutiner kring tävlandes representant, samt dennes samarbete 
med elitorganisationen.  

 
Styrelsen för  
Södra Dalarnas Draghundsklubb 
 

Förbundsstyrelsens yttrande:  

 
Tävlandets representant i IFSS och Sport Accord. Dessa internationella paraplyorganisationer har en 
helt annan struktur och framförallt ett annat syfte än Svenska Draghundsportförbundets (SDSF´s) 
elitverksamhet. SDSF ingår i Riksidrottsförbundet och vår idrottsliga elitorganisation utgår från svensk 
idrott och inte utifrån övergripande internationella organisationer som till exempel IFSS och Sport 
Accord. 
 
I SDSF likt andra nationella idrottsförbund är förbundskaptenerna och sportchefen länken mellan 
aktiva och förbund. Därmed inte enbart de för stunden elitaktiva. Att ha en separat representant bland 
de aktiva kan resultera i särhantering av just den individen som inte är önskvärd för någon, vare sig 
enskilda elitaktiva, elitgruppen eller SDSF i sig. 
Elitorganisationen skall i alla sammanhang vara ”neutral” gentemot varje aktiv som önskar plats i 
landslag eller Team Sweden. Vår förhoppning och mål är att varje aktiv som önskar kommunicera 
med elit gör det, antingen enskilt eller via sin förening. 
 

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 
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Motion nr 5 Södra Dalarnas Draghundsklubb  

 

Fristående Disciplinnämnd  

 

Bakgrund 
Disciplinnämnden i Svenska Draghundsportförbundet har att avgöra disciplinärenden, i enlighet med 
SDSF’s policies, måldokument och fastlagda rutiner. Många ärenden är komplicerade och tar mycket 
id att hantera.  
Enligt RF’s stadgar kap 14 (markerat enligt nedan) (motsvarande skrivningar finns i kap 15)  

- I §8 skrivs att det ska finnas två instanser för handläggning av bestraffningsärenden  
- I §8 skrivs att SDSF kan välja en fristående disciplinnämnd  
- I §11 beskrivs jäv där ledamotens organisation är involverad. Detta kan tolkas som att det 

även kan gälla Förbundsstyrelsen.  
- I §19 skrivs att beslut kan överklagas hos vederbörande SF. Inom SDSF kan detta bara 

hanteras med en från FS fristående disciplinnämnd.  
 
Inom Svenska Draghundsportförbundet är Förbundsstyrelsen även Disciplinnämnd. Vi anser att det är 
viktigt att FS har full kraft att fokusera på det strategiska arbetet och utveckling av draghundssporten i 
Sverige.  
För ett antal år sedan var Disciplinnämnden fristående från FS. För att avlasta FS och tydligare följa 
RF’s stadgar, vill vi därför återgå till denna grundprincip.  
 

Södra Dalarnas Draghundsklubb föreslår att stämman beslutar 
 

- att stadgarna ändras, med innebörden  
- att en Disciplinnämnd väljs av Årsstämman, i enlighet med RF’s stadgar kap 14, § 8, 

andra och femte stycket  
- att Disciplinnämnden har ansvar och befogenheter motsvarande nuvarande stadgar 

kap 5, § 4, samt RF’s stadgar kap 14 och kap 15  
 

Styrelsen för  
Södra Dalarnas Draghundsklubb 
 
Utdrag ur RF’s stadgar 14 kap Bestraffningsärenden 
8 § Bestraffningsorgan  
….. 
Såvida inte annat föreskrivs i SF:s stadgar ska det inom SF finnas två instanser för handläggning av 
bestraffningsärenden. Bestraffningsärende ska i första instans handläggas av det SDF där den 
förening, vilken den anmälde tillhör eller annars är knuten till, har sin hemort eller av ett 
bestraffningsorgan som är rikstäckande eller inrättat för ett närmare angivet geografiskt område. 
….. 
Förbund har rätt att enligt en föreskrift i förbundets stadgar eller tävlingsregler överlämna 
bestraffningsrätten till en disciplinnämnd. Ordförande och övriga ledamöter i en sådan disciplinnämnd 
ska väljas på förbundets årsmöte. 
11 § Jäv  
Ledamot får inte delta i utredning och prövning av bestraffningsärende, i vilket ledamoten själv eller 
ledamotens organisation är part, eller av vars utgång ledamoten eller ledamotens organisation kan 
vara beroende, eller i vars handläggning inom annat idrottsorgan ledamoten tidigare deltagit, eller i 
vilket ledamoten på annat sätt får anses vara jävig.  
19 § Överklagande m m  
Beslut i bestraffningsärende får, om inte annat sägs, av såväl anmälande som bestraffad part 
överklagas hos högre bestraffningsorgan. Utan att vara part får beslut alltid överklagas av 
Idrottsombudsmannen och den som av SF fått särskild rätt att föra talan i bestraffningsärende.  
 
Beslut får dessutom överklagas av den som av SF fått särskild rätt att föra talan i bestraffningsärende 
och Idrottsombudsmannen, även om vederbörande inte är part.  
Beslut som meddelats av bestraffningsorgan enligt 8 § andra stycket överklagas hos vederbörande 
SF. SF har rätt att i sina stadgar föreskriva att prövningstillstånd krävs för att SF ska pröva sådant 
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bestraffningsorgans beslut om tillrättavisning, böter eller avstängning högst en månad. Beslut att 
meddela prövningstillstånd får inte överklagas. 
 

Förbundsstyrelsens yttrande:  

 

Att införa ett system med två nivåer som motionären önskar enligt formuleringen i RF´s stadgar är 

svårt då aktiva specialidrottsdistriktsförbund (SDF) saknas.  

 

SDSF´s Disciplinnämnd följer RF´s riktlinjer och arbetar oberoende och utanför Förbundsstyrelsens 

verksamhet. Disciplinnämnden har under 2019 arbetat fram tydliga riktlinjer för hur arbetet ska 

bedrivas.  

 

Vid utredning av ärenden som kan leda till någon form av bestraffning stäms detta av med RF´s 

jurister så att inga felaktiga bestraffningar utdelas. Berörda personer informeras samt har rätt att yttra 

sig enligt den rutin som tagits fram. Samtliga möten protokollförs. Beslut dokumenteras enligt särskild 

mall med bakgrund samt vilka paragrafer beslutet grundar sig på. Beslutet tillkännages berörda parter. 

 

Beslut grundar sig på fakta och kopplas till SDSF´s och RF´s stadgar och regelverk. Till stöd vid 

tolkning av paragrafer använder Disciplinnämnden på rekommendation av RF boken ”Idrottens 

Bestraffningsregler”. Om någon medlem i Disciplinnämnden kan anses jävig i ett ärende så deltager 

vederbörande ej vid detta handläggande. 

 
Såväl anmälande som anmäld part har rätt att inom 3 veckor efter att beslut meddelats överklaga 
Disciplinnämndens beslut till Riksidrottsnämnden (RIN) som är idrottens ”högsta domstol”. 
 

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen 

 

 


