PROTOKOLL JN 06/2021

§ 7 och 8

Datum:
Plats:
Beslutande:

2021-05-25 och 2021-06-03
Telefonmöte och per capsulam
Fredrik Sundin, Ordförande
Karolina Hansen, Ledamot
Anna Breidenskog, Ledamot

Övrig:

Jan Christer Udén, Utredare

AA – anmäld till förbundsbestraffning för att ha spridit felaktig information i bilsportrelaterade frågor. Ärende JN 6/2021 och JN 7/2021.

Beslut att meddelas den 3 juni 2021
Juridiska nämnden (JN) beslutar att avslå båda anmälningarna. 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 24 juni 2021,
dels att RIN meddelar prövningstillstånd enligt 6 kap, 3 §, RF:s stadgar (utdrag ur RF:s stadgar finns
bilagt protokollet).
Bakgrund
BB har vid två tillfällen anmält AA till förbundsbestraffning för att vid upprepade tillfällen ha spridit
felaktig information om bilsportrelaterade frågor i olika sammanhang. Anmälan, avser enligt BB,
att AA lämnat felaktig information i en Facebook-tråd den 26 april 2021 samt uttryckt sig på ett
sätt som strider mot policydokumentet ”Trygg Bilsport”.
Utredning
JN har erhållit underlag och yttranden från parterna.
Aktuell Facebook-grupp, ”Rally från förr !!!!”, är ett forum enbart för medlemmar. Enligt uppgift
på den publika sidan består gruppen av 20,9 tusen medlemmar.
RF:s stadgar 14 kap, 2 §, 9 p., som anmälaren hänvisar till, avser i huvudsak uppgiftslämnande i
olika avseenden. PK:s inlägg i Facebook-tråden är relaterat till anmälarens tidigare roll som ledamot i SBF:s styrelse och får huvudsakligen betraktas som åsikter om vad som enligt AA bör följa av
att styrelsen inte gavs ansvarsfrihet av förbundsmötet för år 2019.
BB har i sitt yttrande uppehållit sig vid hur revisorns utlåtande i revisionsrapporten för 2019, daterad 16 april 2020, ska tolkas och menar att AA:s tolkning var till skada för Svenska Bilsportförbundet m.fl.
SBF:s policydokument ”Inkluderande Bilsport”, med underrubriken ”Trygg bilsport”, som anmälaren hänvisar till, har inte någon motsvarande punkt i 14 kap, 2 § (den s.k. bestraffningskatalogen).
Det som kan åberopas vid mobbning och trakasserier, och som inte är tävlingsrelaterad verksamhet (7 p.) eller utgör allvarlig kränkning (8 p.), är katalogens punkt 13.
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Brott enligt denna punkt innebär att någon uppträtt ”på sådant sätt att idrottens anseende därav
skadats eller uppenbarligen kunnat därav skadas”. Som regel krävs det att en klandervärd händelse uppmärksammas av allmänheten och konsekvenserna av händelsen avgör om det är straffbart. Bestämmelsen ska vidare användas restriktivt. De i anmälningarna åberopade skrivningarna
uppfyller inte rekvisiten för varken 9 eller 13 punkten. I anledning härav ska anmälningarna avslås.
Beslutet meddelas:
SBF kansli
…
Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

______________________________
Fredrik Sundin

_____________________________
Karolina Hansen
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