PROPOSITION till SFKs årsmöte 2015 den 19 februari
Proposition avseende samarbete med och eventuellt samgående med
Djurgårdens Ryttarklubb.

Förslag till beslut på SFK:s årsmöte 2015
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om följande tre separata punkter:




att SFK:s uppsuttna verksamhet huvudsakligen förläggs till Djurgårdens Ridskola i samarbete
med Djurgårdens Ryttarklubb
befullmäktigar SFK:s styrelse att ytterligare utreda förutsättningarna för ett samgående med
Djurgårdens Ryttarklubb
att detta är det första av de två mötesbeslut som krävs för ett samgående, i enlighet med
SFK:s stadgar.

Bakgrund
Medlemmars önskningar och förhoppningar kring SFKs framtid
Styrelsen har under sommaren och hösten dels bjudit in till diskussioner där olika idéer framförts
men vilka inte kunnat genomföras.
Styrelsen har också haft enskilda samtal med ett stort antal medlemmar för att höra vilka
förhoppningar dessa har för klubbens framtid. Den analys och de slutsatser som styrelsen redovisar
nedan baserat på denna medlemsdialog.
SFKs yttre faktorer har radikalt förändrats i och med att SFK inte längre har någon ridskola eller
ridanläggning som den har samarbetsavtal med. De inviter som skett under året till samarbete till
den nya operatören på Ryttarstadion har konsekvent avvisats.
Styrelsens uppdrag har från föreningsstämmorna de senaste åren varit att verka för att klubben ska
få ett ökat inflytande över ridanläggningen på Ryttarstadion. Detta arbete har inte ensidigt sett
ägande i anläggningen som den enda framkomliga vägen. Klubbstyrelsen har i dessa samtal bland
annat varit öppna för att ägande i sig skulle kunnat ersättas av samarbetsavtal som skulle säkerställt
klubbens fortsatta verksamhet på anläggningen.
I och med att övriga ägare i Stockholms Ryttarstadion AB med stöd av bolagstämmans externa
ordförandens röst beslutade att Stockholms Ryttarstadion AB skulle likvideras innebärande att
bolagets tillgångar (främst byggnaderna skulle säljas) och skiftas ut till aktieägarna.

Nuläge
Klubben befinner sig idag i en situation där:






Många av klubbens medlemmar rider på många andra anläggningar i stockholmsregionen
och att klubben inte har någon verksamhet på Ryttarstadions ridanläggning.
Klubben har fortsatt nyttjande rätt av Gröna Banan.
Att klubben någon gång i framtiden kommer att vara rimligt välkapitaliserad i det att klubben
kommer att erhålla en utdelning från Stockholms Ryttarstadion AB i likvidation. Värdet och
när denna utdelning kommer att ske är i dagsläget oklart.
Det är inte osannolikt att det Gröna Ridhuset som ligger på försvarsmaktens mark kan
komma att rivas vilket medför att SFKs förrådsmöjligheter vad gäller tävlingsutrusning
minimeras.

Styrelsen kan efter att ha lyssnat på många medlemmars syn på rådande situation konstatera att de
flesta önskar att SFK skall:





Arrangera tävlingar på Gröna Banan då detta åter är möjligt
Kunna ställa ut tävlingslicenser
Upprätthålla traditionen med jakter på Djurgården och arrangera efterföljande Jaktbal
Driva eller medverka till ridfrämjande aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i första hand i
Stockholms Stad

Analys
Styrelsen har analyserat vilka möjligheter som klubben har, att leva upp till de förväntningar som
medlemmarna har. De förutsättningarna som styrelsen bedömer bör finnas för att kunna leva upp till
de förväntningar och önskemål som framförts beskrivs nedan.
Tävlingsverksamhet. En grundförutsättning för att arrangera säkra och väl organiserade tävlingar är
en väl fungerande funktionärskår. Traditionellt så har merparten av de funktionärerna som
medverkat i SFKs tävlingar haft anknytning till ridskolorna på Ryttarstadion. Dessa har under ledning
av mer erfarna medlemmar de senaste åren genomfört ett antal tävlingar och dessa har enigt de
överdomare som bedömt tävlingarnas kvalité, genomfört på ett mycket bra sätt och med god
säkerhet.
Styrelsen bedömer att förmågan att attrahera många funktionärer är en viktig faktor för att kunna
genomföra säkra och väl fungerande tävlingar. Således anser styrelsen att SFK har behov av att
samarbeta med en ridanläggning som bedriver ridskoleverksamhet för att säkerställa att eventuella
framtida tävlingar stöds av ett tillräckligt antal funktionärer för att bra tävlingar skall kunna
genomföras. SFKs möjligheter att på lång sikt överleva som enbart en tävlingsklubb utan koppling till
någon anläggning eller ridskola bedöms som begränsade.
Utställande av tävlingslicenser kräver, enligt Ridsportförbundets regler, att SFK är arrangör eller
medarrangör för minst en tävling varje år.

Styrelsen bedömer att möjligheterna till att ställa ut tävlingslicenser är beroende av SFKs möjligheter
att arrangera tävlingar alternativt andra klubbars generositet till att låta SFK vara medarrangör till
tävlingar. Styrelsen anser att möjligheten till att uthålligt upprätthålla rätten till att utfärda
tävlingslicenser är starkt kopplad till klubbens förmåga att genomföra tävlingar vilket är beroende av
samarbete med ridskola/ridanläggning.
Upprätthålla jakttraditionen på Djurgården. För jakttraditionen långsiktigt skall kunna upprätthållas
krävs närvaro i närområdet och inte minst medlemmar som engagerar sig i jakten.
Styrelsen bedömer att förmågan att upprätthålla jakttraditionen på lång sikt dels är beroende av bra
relationer till Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Försvarsmakten men också beroende på
medlemmars engagemang kopplat till området. Bedömningen är att jakterna säkert kommer att
kunna genomföras under ett antal år framåt men att traditionen bäst säkras genom att SFK etablerar
eller samarbetar med en ridanläggning i anslutning till Djurgården.
Stödja ridfrämjande aktiviteter. Att verka för och stödja ridfrämjande aktiviteter innebär att verka för
att såväl ridskoleryttare som privatryttare, ung eller gammal, skall ha goda möjligheter att utöva sin
sport oavsett om detta sker i motions- eller tävlingssammanhang.
Styrelsen bedömning är att det är svårt för en ren tävlingsklubb att agera ridfrämjande i ett bredare
perspektiv. Det underlättar för en klubb att ha tillgång till stall, ridhus och ridskola för att utbilda
ryttare såväl för tävling- som motionsridning. En inte oväsentlig del i den ridfrämjande verksamheten
är att arrangera kurser och clinics för att utveckla och inspirera medlemmarna.
Styrelsens slutsatser och målsättningar
Historiskt är SFK en klubb som kontinuerligt förnyats och förändrats genom samarbeten och
sammanslagningar. Klubben bär traditioner från Fältrittklubben som bildades 1886 och Civila
Ryttarförbundet som samverkade under 1940-talet och fusionerade till Stockholms Ryttarförbund
1948. 1970 fusioneras de tre ridklubbarna Ugglevikens Fältrittklubb, Stockholms Ridsällskap och
Stockholms Ryttarförbund som alla tar med sig sina traditioner och antar namnet Stockholms
Fältrittklubb.
I den rådande situationen förslår därför styrelsen att SFK skall söka samarbete med ambitionen till
samgående med en av de ridklubbar som verkar i Stockholms stad eller i dess närhet så att
anknytningen till Djurgården och Stockholms Stad kan bevaras vilket bedöms som en förutsättning
för att klubbens traditioner skall kunna leva vidare under lång tid.
Styrelsen anser att detta på bästa sätt tillvaratar de ideella mål som klubben har och de
målsättningar som klubbens medlemmar utryckt.
Styrelsen för Djurgårdens Ryttarklubb och ledningen för Djurgårdens Ridskola har ställt sig positiva
till att SFK skall kunna verka på deras anläggning. Ett samarbete skulle i första hand avse SFK:s
traditionella jakter samt framtida tävlingar på Gröna Banan i samarbete med Livdragonernas
Ryttarförening.

