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Utlåtande med anledning av meddelande nr. 1119 

Idrottsombudsmannen får, utifrån en bedömning i det enskilda fallet, självständigt avgöra 

om ett ärende ska föranleda ett utlåtande om oförenlighet med idrottsrörelsens 

verksamhetsidé, vision eller värdegrund. 

Idrottsombudsmannens utlåtande innehåller en redogörelse för Idrottsombudsmannens 

uppfattning i en fråga. Utlåtandena är styrande för Idrottsombudsmannens verksamhet 

och möjliggör för medlemmar, föreningar och specialidrottsförbund att få tillgång till 

information om Idrottsombudsmannens ståndpunkt i bland annat idrottsrättsliga frågor. 

Utlåtanden tas fram med stor omsorg och hänsynstagande till de som lämnat uppgifter.  

 

Allmänt 

I en idrottsförening ska en och var bidra till ett schysst diskussionsklimat och ett 

anständigt beteende. Medlemmar får vara kritiska mot styrelsens sätt att sköta sina 

angelägenheter och medlemmar får utnyttja sin stadgeenlig rätt att framföra sin talan mot 

styrelsebeslut. En styrelse och andra föreningsorgan får acceptera kritik från 

medlemmarna. Detta är en del av de demokratiska principer som föreningsverksamheten 

inom den svenska idrottsrörelsen bygger på. 

Såvitt framgår av meddelandena som Idrottsombudsmannen mottagit uppehåller sig 

uppgifterna till vissa förhållanden rörande bland annat ett extra föreningsmöte och en 

kallelse till årsmöte. Idrottsombudsmannen har förstått att det råder skilda uppfattningar 

om sakförhållandena. Denna liksom annan kritik riktad mot föreningen har enligt 

Idrottsombudsmannens mening behandlats på ett godtagbart sätt av föreningen.  

Idrottsombudsmannen anser dock att kritiken i hög grad strider mot vad som kan 

betecknas som anständigt beteende inom en idrottsförening och vad som kan anses vara 

godtagbar kritik mot en styrelse i en idrottsförening.  
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Extra föreningsmöte 

En styrelse i en idrottsförening får kalla medlemmar till extra föreningsmöte. Anledningen 

till att en styrelse gör det kan variera, men en vanlig orsak är att styrelsen behöver flera 

ledamöter. Styrelsen är viktig och en del av grunden inom svensk idrott. 

Förutsättningarna som ledamot i en föreningsstyrelse är inte alla gånger så lätt och en 

stor utmaning inom idrotten är att få människor att engagera sig i föreningens styrelse. Vi 

ser positivt på att det ändå finns personer som är villiga att lägga ner tid och kraft på 

föreningsarbetet. 

Idrottsombudsmannen har tagit del av uppgifter om ett extra allmänt möte i 

Dagstorpsortens Ryttarförening. Efter en samlad bedömning av alla uppgifter är vår 

bedömning att mötet var beslutmässigt samt att alla övriga procedurregler följts. Detta 

innebär att de personer som valdes till ledamöter under mötet är fullvärdiga 

styrelseledamöter. Vänligen notera att om fullvärdig ledamot av styrelsen får förhinder 

träder vald suppleant in i dennes ställe.  

 

Kallelse till årsmöte 

En styrelse har flera uppgifter och de beslut som en styrelse fattar görs kollektivt. En av 

uppgifterna som en styrelse har är att förbereda och kalla till årsmöte. Även här behöver 

uppgiften lösas kamratligt av alla styrelsemedlemmar. Föreningsverksamheten inom 

svensk idrott bygger på demokratiska principer. Idrottsombudsmannen har mottagit en 

kallelse till ”Ungdomssektionens årsmöte” som ska hållas den 5 februari 2023. För att en 

sådan kallelse ska vara giltig behöver de demokratiska formerna som svensk idrott 

bygger på ha följts. I det här fallet har inte alla ledamöter i Dagstorportens Ryttarförenings 

Ungdomssektions styrelse fått vara med och bestämma om saken. Det här innebär att en 

ny kallelse behöver göras av vald styrelse för att kallelsen ska anses vara gjord i behörig 

ordning.   

 

Angående adjungering 

I en idrottsförening kan styrelsen välja att adjungera (tillkalla som biträde, förordna som 

tillfällig ledamot) en ledamot i styrelsen. Saken behöver inte vara reglerad i föreningens 

stadgar. Ofta används adjungering när en särskild uppgift ska lösas eller till ett visst 

uppdrag. Adjungering kan även bli aktuell när styrelsen behöver en sakkunnig vid sina 

sammanträden i en särskild fråga. Den adjungerade ledamoten har i den frågan 

adjungeringen avser yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. När en styrelse anser att 
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den särskilda uppgiften är löst eller då den adjungerande ledamoten inte längre behöver 

tillkallas kan förordnandet återtas av styrelsen.  


