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 PROTOKOLL JN 04/2022 
Datum:  2022-06-23 
Plats:  Per capsulam 
Beslutande: 
 
 
 
 
 
Övrig: 

Fredrik Sundin, Ordförande 
Karolina Hansen, Ledamot 
Anna Breidenskog, Ledamot  
Hans Avelin, Ledamot 
Michael Hoffstedt, Ledamot 
 
Jan Christer Udén, Utredare 

 

§ 4  AA – överklagan av Disciplinnämndens beslut om avvisning av en förbundsanmälan. 
Ärende JN 3/2022 (DN 2022-03). 

Beslut att meddelas den 23 juni 2022 

Juridiska nämnden (JN) avvisar överklagan. Beslutet är enhälligt. 

Part som är missnöjd med detta beslut får överklaga det hos Riksidrottsnämnden (RIN), Box 11016, 
100 61 Stockholm. 

För att RIN ska kunna ta upp ärendet till prövning krävs dels att klagoskriften inkommit till RIN 
senast inom tre veckor från den dag detta beslut meddelades, det vill säga senast den 14 juli 2022, 
dels att RIN meddelar prövningstillstånd enligt 6 kap, 3 §, RF:s stadgar (utdrag ur RF:s stadgar finns 
bilagt protokollet). 

Bakgrund 

Vid rallytävlingen Silverratten i Liatorp den 23 april 2022, arrangerad av Älmhults MK, ansåg täv-
lingens …, AA, att hon fått en opassande kommentar (sexuellt ofredande) av en inte namngiven 
mekaniker till en deltagande tävlande. Vidare ansågs den tävlande ha uppträtt otrevligt mot funkt-
ionärer. 

Biträdande tävlingsledaren, BB, lämnade en anmälan till förbundsbestraffning på de uppgifter han 
muntligt fått, dels från AA, och dels från andra funktionärer. Endast den tävlande blev anmäld. 
Ingen tävlingsbestraffning utdelades. 

Disciplinnämnden (DN) beslutade den 17 maj 2022 att avvisa ärendet. Som skäl angavs att anmä-
lan inte är gjord av den person som är berörd samt att bestraffning borde ha skett på plats.  

AA har överklagat DN:s beslut och anför, tillsammans med CC i Älmhults MK, att hon som ”ung 
tjej” inte ska behöva få den typ av kommentar som fälldes av mekanikern. 

Utredning 

JN har erhållit handlingar från DN. 

Inledningsvis vill JN påpeka följande. DN har i sitt beslut felaktigt pekat ut den anmälde (tävlande) 
som den person som kommenterade ”på gränsen till sexuellt ofredande”. Det finns vidare enligt 
RF:s stadgar inget krav att den som är drabbad (berörd) av en förseelse själv måste göra en anmä-
lan. En mekaniker betraktas inte som tävlande och kan således inte tävlingsbestraffas. 
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Enligt RF:s stadgar 14 kap, 19 §, är det parter och Idrottsombudsmannen samt den som av SF fått 
rätt att föra talan, utan att vara part, som får överklaga. AA tillhör inte någon av dessa. 

BB uppger vid telefonkontakt med utredaren den 14 juni att han inte avser att överklaga. 

Bedömning 

Då AA, enligt RF:s stadgar, saknar behörighet att överklaga DN:s beslut avvisar JN AA:s klagan.  

Beslutet meddelas: 

SBF kansli 

… 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

____________________________    _____________________________ 
Jan Christer Udén                                     Fredrik Sundin                   
 


