PROTOKOLL DN 01/2021
Datum:
Plats:

2021-02-15
Telefonmöte

Beslutande:

Maria Pedersen, Ordförande
Ann Johansson, Ledamot
Lars Nilsson, Ledamot
Anders Gustafsson, Ledamot
Håkan Junfors, Ledamot

Övriga:

Christer Landén, Utredare

§ 33, 36 Ärende 2020-20, 23. Förbundsanmälan mot Mikael Carlsson tävlingsledare för
Prins Carl Philips pokal i karting 29-30 augusti 2020 i Eskilstuna från Mike
Lundström och Magnus Petersson båda förbundstekniker karting.
§ 34, 35 Ärende 2020-21, 22. Förbundsanmälan mot Thomas Johansson Promotor för
Prins Carl Philips pokal i karting 29-30 augusti 2020 i Eskilstuna från Mike
Lundström och Magnus Petersson båda förbundstekniker karting.
§ 37

Ärende 2020-24. Förbundsanmälan mot Mike Lundström förbundstekniker karting
från Thomas Johansson, Promotor för Carl Philips pokal angående uppsåt att skada
och sabotera tävling.

§ 01

Ärende 2021-01. Förbundsanmälan mot Magnus Petersson förbundstekniker
karting från Thomas Johansson, Promotor för Carl Philips pokal angående uppsåt
att skada och sabotera tävling.

§ 33, 36 Ärende 2020-20, 23. Förbundsanmälan mot Mikael Carlsson tävlingsledare för
Prins Carl Philips pokal i karting 29-30 augusti 2020 i Eskilstuna från Mike
Lundström och Magnus Petersson båda förbundstekniker karting.
Beslut att meddelas 2021-03-01
Disciplinnämnden beslutar att Mikael Carlsson avstängs i sex(6) månader från tävling, uppvisning
och uppdrag från och med 1 mars till och med 30 augusti, för att inte följt reglerna angående ålder i
klass DD2. Beslutet grundar sig på RF 14 kap 2 §, p 14 och 16 KA-T 1.1.6 samt G 5.1 p 4.
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 2021-03-22.

Bakgrund
Vid kartingutskottets möte med förbundsteknikerna 1 november kom det till anmälarnas kännedom
att Carlsson varit tävlingsledare för tävlingen Carl Philips pokal i karting. I inbjudan så har man
inbjudit förare yngre än de 25 år som gäller för klassen DD2, först var det från 15 år och som senare
ändrades till 18 utan att fått någon dispens för ändring av åldersgräns.
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Utredning
Parterna har fått möjlighet att svara på varandras inlagor och även utskottets mailväxling har
delgivits och där finns inget om att dispens är utlämnad, ändå genomförs tävlingen med fel ålder för
nämnda klass. Mailväxling mellan utskottet och Carlsson samt promotorn ger klart att ingen dispens
utfärdats.
Bilstyrelsen har i protokoll 10-19 § 171 bestämt att inga åldersdispenser får utfärdas, trots detta så
kör man enligt inbjudan.

Bedömning
Carlsson har som ansvarig tävlingsledare haft möjlighet att ifrågasätta beslutet att genomföra
tävlingsklassen enligt inbjudan. Trots att ingen dispens har lämnats så genomförs tävlingen enligt
inbjudan. Detta är ett avsteg från reglerna som gör att nämnden bedömer det som ett rejält avsteg
mot beslutade regler och inte tänkt på vilka konsekvenser som kan uppkomma framledes. Reglerna
finns och skulle i detta fallet inte ändras eftersom dispensen ej finns.
Beslut offentliggöres:
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda:
Mikael Carlsson, Örebro
Mike Lundström, Nybro
Magnus Petersson, Landskrona
Karlskoga MF

§ 34, 35 Ärende 2020-21, 22. Förbundsanmälan mot Thomas Johansson Promotor för
Prins Carl Philips pokal i karting 29-30 augusti 2020 i Eskilstuna från Mike
Lundström och Magnus Petersson båda förbundstekniker karting.
Beslut att meddelas 2021-03-01
Disciplinnämnden beslutar att Thomas Johansson ådöms förbundsböter på femtontusen
kronor(15.000:-) för att ha genomfört tävlingen med avsteg från åldergränsen i klassen Rotax Max
DD2 utan att erhållit dispens. Beslutet grundar sig på RF 14 kap. 2 §, p 14 och 16, KA-T 1.1.6 samt G
5.1 p 4. Förbundsböterna skall betalas till SBF:s BG 766-9781 senast inom fyra(4) veckor efter
erhållande av beslutet.
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 2021-03-22.

Bakgrund
Vid kartingutskottets möte med förbundsteknikerna 1 november kom det till anmälarnas kännedom
att Johansson som var promotor för tävlingen Carl Philips pokal i karting och genomfört tävlingen
utan dispens för klassen. I inbjudan så har man bjudit in förare yngre än de 25 år som gäller för
klassen Rotax Max DD2, först var det från 15 år och senare ändrades till 18 år utan att fått dispens
för någon av åldersgränserna.

Utredning
Parterna har fått möjlighet att svara på varandras inlagor och även utskottets mailväxling har
delgivits och där finns inget om att dispens är utlämnad, ändå genomförs tävlingen med fel ålder för
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nämnda klass. Mailväxling mellan utskottet och Johansson samt promotorn ger klart besked om att
ingen dispens utfärdats.
Bilstyrelsen har i protokoll 10-19 § 171 beslutat att inga åldersdispenser får utfärdas, trots detta så
kör man enligt inbjudan.

Bedömning
Johansson har som ansvarig promotor haft möjligheten att ändra inbjudan men beslutar att
genomföra tävlingsklassen enligt inbjudan. Trots att ingen dispens har lämnats.
Detta är ett avsteg som nämnden bedömer som ett grovt avsteg mot beslutade regler och att man
inte tänkt på vilka konsekvenser som kan uppkomma framledes. Regeln finns och skulle till denna
tävling inte ändras eftersom ingen dispens erhållits.
Beslut offentliggöres:
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda:
Thomas Johansson, Karlstad
Mike Lundström, Nybro
Magnus Petersson, Landskrona
Karlskoga MF

§ 37

Ärende 2020-24. Förbundsanmälan mot Mike Lundström förbundstekniker karting
från Thomas Johansson, Promotor för Carl Philips pokal angående uppsåt att skada
och sabotera tävling.

Beslut att meddelas 2021-03-01
Disciplinnämnden beslutar att avslå anmälan då man inte finner någon grund i anklagelserna från
Johansson.
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 2021-03-22.

Bakgrund
Johansson tycker som promotor att Lundström genom anmälan vill sabotera och med uppsåt
skada genomförande av tävlingar typ Carl Philips pokal.

Utredning
Anmäld part har fått möjlighet att svara på anmälan. Inkommet material ger inte grund för att
nämnden skall kunna göra en bestraffning av Lundström.

Bedömning
Lundström har för sin roll som förbundstekniker gjort anmälan efter fått kännedom om
åldersändringen utan att dispens lämnats.
Nämnden finner inget som kan leda till bestraffning utan väljer att avslå anmälan.
Beslut offentliggöres:
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda:
Thomas Johansson, Karlstad
Mike Lundström, Nybro
Karlskoga MF
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§ 01

Ärende 2021-01. Förbundsanmälan mot Magnus Petersson förbundstekniker
karting från Thomas Johansson, Promotor för Carl Philips pokal angående uppsåt
att skada och sabotera tävling.

Beslut att meddelas 2021-03-01
Disciplinnämnden beslutar att avslå anmälan då man inte finner någon grund i anklagelserna från
Johansson.
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 2021-03-22.

Bakgrund
Johansson tycker som promotor att Petersson genom anmälan vill sabotera och med uppsåt
skada genomförande av tävlingar typ Carl Philips pokal.

Utredning
Anmäld part har fått möjlighet att svara på anmälan. Inkommet material ger inte grund för att
nämnden skall kunna göra en bestraffning av Petersson.

Bedömning
Petersson har i sin roll som förbundstekniker gjort anmälan efter att fått kännedom om
åldersändringen utan att dispens lämnats.
Nämnden finner inget som kan leda till bestraffning utan väljer att avslå anmälan.
Beslut offentliggöres:
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda:
Thomas Johansson, Karlstad
Magnus Petersson, Landskrona
Karlskoga MF

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

__________________________________

___________________________________

Christer Landén

Maria Pedersen
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