PROTOKOLL DN 02/2021
Datum:
Plats:

2021-06-17
Teamsmöte

Beslutande:

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

Övrigt:
Förhinder:

§ 02-4, 7-14 Ärende 2021-02-04, 07-14. Förbundsanmälan mot Harry Joki Eskilstuna från
PG Andersson Falkenberg, för att skrivit inlägg på ett flertal olika Facebooksidor
samt ett mailutskick som enligt anmälaren är till för att skada eller sabotera för
personer i olika befattningar inom förbundet.
§ 05-06 Ärende 2021-05-06 Förbundsanmälan mot Harry Joki Eskilstuna från Urban
Wahlberg Gammalkil, för att ha gjort skriftliga inlägg på Facebook som enligt
anmälan är till för att skada eller sabotera för personer i olika förbundsställningar.

§ 02-4, 7-14 Ärende 2021-02-04, 07-14. Förbundsanmälan mot Harry Joki Eskilstuna från
PG Andersson Falkenberg, för att skrivit inlägg på ett flertal olika Facebooksidor
samt ett mailutskick som enligt anmälaren är till för att skada eller sabotera för
personer i olika befattningar inom förbundet.
Beslut att meddelas 2021-06-28
Disciplinnämnden(DN) beslutar att avvisa anmälningarna, då man finner att, skrivningarna inte har
ett innehåll som ger möjlighet till någon form av bestraffning.
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 2021-07-19.

Bakgrund
Andersson har anmält Joki för att ha lagt in ett antal personliga skrivelser på olika Facebooksidor och
i mail till delegaterna inför SBF förbundsmöte som innehåller namn samt beskyllningar för olika
felaktiga beslut och ska enligt anmälaren strida mot olika paragrafer i RF:s bestraffningskatalog.

Utredning
Ingen utredning har gjorts.

Bedömning
DN har efter genomgång av det inkomna materialet inte funnit något som kan leda till en
bestraffning. Alla inlägg har gjorts på sidor som är begränsade genom att personerna på dessa sidor
måste godkännas för att få tillgång till inlagt material. Inläggen och mailet är personliga åsikter och
därför finner nämnden att, inget av bifogat material kan leda till en bestraffning utan väljer att
avvisa anmälningarna.
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Beslut offentliggöres:
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda:
Per-Gunnar Andersson, Falkenberg

§ 05-06 Ärende 2021-05-06 Förbundsanmälan mot Harry Joki Eskilstuna från Urban
Wahlberg Gammalkil, för att ha gjort skriftliga inlägg på Facebook som enligt
anmälan är till för att skada eller sabotera för personer i olika förbundsställningar.
Beslut att meddelas 2021-06-28
Disciplinnämnden(DN) beslutar att avvisa anmälningarna, då man finner att, skrivningarna inte har
ett innehåll som ger möjlighet till någon form av bestraffning.
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 2021-07-19.

Bakgrund
Wahlberg har anmält Joki för att ha lagt in ett flertal skrivelser på Facebook som enligt anmälaren
skall sakna grund och därmed vara felaktiga.

Utredning
Ingen utredning har gjorts.

Bedömning
DN har efter genomgång av det inkomna materialet inte funnit något som kan leda till en
bestraffning. Inläggen har gjorts på sidor som är begränsade genom att, personerna i dessa
grupperingar måste godkännas för att, få tillgång till sidornas inlagda material. Inläggen är inlagda
enligt personliga åsikter och inget av bifogat material finner nämnden så graverande att, det kan
leda till en bestraffning utan beslutar, att avvisa anmälningarna.
Beslut offentliggöres:
I Svenska Bilsportförbundet officiella organ samt meddelas följande berörda:
Urban Wahlberg Gammalkil

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Christer Landén

Lars Nilsson
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