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  PROTOKOLL DN 01/2022 

Datum:  2022-01-26 
Plats:  Teamsmöte  
Beslutande: 
 
 
 
 
Förhinder: 
Övriga: 

Lars Nilsson, Ordförande 
Håkan Junfors, Ledamot 
Anders Gustafsson, Ledamot 
Elisabeth Eriksson, Ledamot 
 
Ann Johansson, Ledamot 
Christer Landén, Utredare 

  
 

§ 26 Ärende 2021-26. Förbundsanmälan från Pierre Ronnefalk, Karlskrona mot Mikael 
Olsson, Lövestad för att ha gjort inlägg på Facebook som anmälaren anser vara 
kränkande mot annan part. 

 

Beslut att meddelas 2022-02-10 
Disciplinnämnden beslutar att avvisa Ronnefalks anmälan, men uppmanar inblandade parter att läsa 
igenom SBF:s styrande dokument, Riktlinjer för sociala medier samt Inkluderande bilsport. 
 
Part som är missnöjd med detta beslut får överklaga det hos Juridiska Nämnden (JN), Svenska 
Bilsportförbundet (SBF), Bilsportens Hus, Box 705, 191 27 Sollentuna. För att JN skall ta upp ärendet 
till prövning krävs att klagoskriften inkommit till SBF senast inom tre(3) veckor från den dag detta 
beslut meddelades, det vill säga senast 2022-03-01. 
 

Bakgrund 
Olsson har på sin Facebooksida skrivit inlägg om hur beslut om däckval har ägt rum inom radiostyrd 
bilsport under året. Ironin finns i de flesta meningar på facebookssidan, men inget som är grovt och  
kränkande mot David Ronnefalk som är den person det handlar om i anmälan. 
 

Utredning 
Parterna har inkommit med svar på DN:s begäran. 
 

Bedömning 
DN har gått igenom bifogat material och ser inte att det är möjligt att bestraffa den anmälde, då 
texten inte ger en kränkande bild av det inträffade. 
Texten som nämnden fått till sig innehåller mycket ironi som är möjlig att uppfatta på fel vis. SBF:s 
riktlinjer för sociala medier ger ett ganska stort utrymme att uttrycka sig. 
Anmälaren hänvisar till ett Fair Race som inte längre är något styrande dokument eftersom RF och 
SBF gjort nya dokument angående hur man beter sig vid skrivning i media.  
 

 
Beslut offentliggöres: 
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda: 
Mikael Olsson Lövestad 
Pierre Ronnefalk Karlskrona 
Motorsällskap Racehouse RC Sjöbo 
 

Protokoll upprättat av:                                      Protokoll justerat av: 
 
 
Christer Landén      Lars Nilsson 


