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§ 10

BB – överklagan av Disciplinnämndens beslut om upphävandet av diskvalifikationer
vid en kartingtävling. Ärende JN 9/2021 (DN 2021-15).

§ 11

CC och DD – överklagan av uteslutning ur Enköpings MK. Ärende JN 10/2021.

§ 12 Övriga frågor
________________________________________________________________________________
§ 10

BB – överklagan av Disciplinnämndens beslut om upphävandet av diskvalifikationer
vid en kartingtävling. Ärende JN 9/2021 (DN 2021-15).

Beslut att meddelas den 4 oktober 2021
Juridiska nämnden (JN) beslutar att avslå överklagandet. 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 enligt 15 kap, 2 §, Riksidrottsförbundets
stadgar dels prövningstillstånd, dels att klaganden betalar en avgift om 1 000 kr till RF:s konto BG
411-4088 eller PG 15 82 45-1. Ange ”RIN-överklagningsärende SBF JN 9/2021”. Överklagan ska ha
inkommit till RIN senast tre veckor från den dag SBF-organet meddelade sitt beslut dvs. senast den
25 oktober 2021.
Bakgrund
Vid en kartingtävling den 19 juni 2021 på Axamo Ring, i Sydsvenska Cart Champion Cup (SKCC), arrangerad av Jönköpings KC, diskvalificerades vid ett och samma tillfälle sju förare i klass Micro (810 år). I finalen fick däckbyte ske på grund av regn. Tidspress gjorde att hjulmonteringen inte blev
optimal för flera kartar. Efter finalen kontrollerades kartbredden varvid tekniske chefen ansåg att
för sju kartar överensstämde inte bakhjulsbredden med reglementet (KA-T 2.6, bakhjulsskyddet
får inte sticka utanför yttre planet av bakhjulen). Förarna meddelades muntligt, inget protokoll
över mätningen upprättades. Enligt den tekniske chefen fanns ingen tid för detta.
Ansvarig ledare för startnummer xx, AA, …, protesterade mot hanteringen av bestraffningen, men
fick avslag. Någon avsikt att överklaga lämnades inte (information enligt G 15.3.12 saknades). AA
har i efterhand via mejl lämnat en redovisning av de felaktigheter som han tillsammans med sin
son (förare) upplevde under tävlingen.
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Disciplinnämnden (DN) har, enligt rubriceringen i beslutsprotokollet, betraktat mejlet som en anmälan om förbundsbestraffning mot tävlingsledaren. Beslut i den delen saknas dock. Däremot bifaller DN anmälarens besvär och upphäver diskvalifikationen av de sju bestraffade förarna på
grund av att det tävlingsdagen inte togs beslut på rätt sätt. DN får sålunda anses ha fattat beslut
gällande tävlingsbestraffningarna.
Ansvarig ledare för startnummer xx, BB, …, har överklagat beslutet och menar att de som kört med
korrekta kartar nu har blivit bestraffade.
Utredning
JN har erhållit underlag från DN och ett yttrande från AA.
JN finner att ”besvärsskriften” från AA inte uppfyller kraven på en anmälan till en förbundsbestraffning (saknar underskrift) eller överklagan av en tävlingsbestraffning (avgift har ej betalats).
Mot bakgrund av att DN:s beslut avser fråga om tävlingsbestraffningarna kan någon prövning avseende eventuell förbundsbestraffning mot tävlingsledaren inte vara föremål för JN:s prövning.
JN har mot denna bakgrund att pröva frågan om DN:s upphävande av tävlingsbestraffningarna är
korrekt.
Av vad som redovisats har protokoll inte upprättats. Detta utgör en felhantering av tekniska beslut
hos tävlingsarrangören, se bland annat KA-T 9.6.2 (den tekniska kontrollens genomförande).
Bedömning
Överklagan av ett tävlingsärende ska alltid medföljas av avgift för att kunna bli föremål för saklig
granskning och bedömning. Finner klagonämnderna ändå att det finns skäl att bortse från detta
ska det motiveras och framgå av beslutet.
Detta gäller även när ett beslut överklagas enligt G 15.3.15 Vidare överklagan, vilket är fallet i aktuellt ärende.
JN finner emellertid att rubriceringen i DN:s beslut är vilseledande, vilket ursäktar frånvaron av
avgift, varför nämnden ändå prövar överklagan i sak.
Regeln om protokoll är särskilt viktig när det är fråga om underåriga som är förare då ansvarig ledare annars riskerar att inte erhålla information avseende tekniska fel. Det är inte tillräckligt att
muntligen informera om tekniska fel, särskilt när det rör sig om underåriga förare som inte har
med sig ansvarig ledare vid den tekniska kontrollen.
Avsaknaden av protokoll från den tekniska kontrollen innebär att formell grund saknas för tävlingsbestraffning. Resultatlistan som sålunda baserades på felaktiga tävlingsbestraffningar borde
då aldrig fastställts varför den nu är möjlig att ändra i högre instans, se KA 9.1. DN:s beslut ska därför stå fast.
Beslutet meddelas:
SBF kansli
…
…
Jönköpings Karting Club
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§ 11

CC och DD – överklagan av uteslutning ur Enköpings MK. Ärende JN 10/2021.

Beslut att meddelas den 4 oktober 2021
Juridiska nämnden (JN) beslutar att avslå överklagandet 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 att klagoskriften inkommit till RIN senast
inom tre veckor från den dag detta beslut meddelades, det vill säga senast den 25 oktober 2021.
Bakgrund
CC och DD blev den 3 augusti 2021 av styrelsen uteslutna ur Enköpings MK (EMK). Orsaken enligt
styrelsen var att CC och DD i strid med föreningens stadgar (2 kap, 5 §) motarbetat föreningens
verksamhet och ändamål.
CC och DD har genom ombud överklagat till JN, i enlighet med RF stadgar 15 kap, 1 §, och yrkar att
styrelsebeslutet ska upphävas.
Utredning
JN har erhållit underlag och yttranden från parterna.
Uteslutningen grundas, enligt föreningen, på att CC och DD försökt att överta föreningens arrendeavtal med kommunen avseende EMK:s motorstadion utan att detta i förväg kommunicerats med
föreningen. CC och DD menar att i egenskap av företagare som vill investera i anläggningen av affärsmässiga skäl inte kunde diskutera detta med föreningen. Dock hävdar både CC och DD att båda
vill ha ett samarbete med föreningen, och som det får förstås, att det vid ett övertagande av arrendet skulle skrivas ett nytt kontrakt med föreningen för att bevara föreningens intressen.
Ombudet hävdar att EMK:s beslut saknar grund och att varken CC eller DD brutit mot föreningens
stadgar, motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller på annat sätt skadat föreningens
intressen.
Bedömning
Av utredningen framgår att CC och DD aktivt försökt överta ett avtal avseende motorstadion och
att detta försvårat föreningens egna förhandlingar. Vad avsikten må ha varit saknar i denna del betydelse då det i sig får anses föreligga ett tillräckligt intresse från föreningen att avtalet tecknats
direkt när föreningen uppenbarligen för sådana diskussioner. Medlem som vill föra sådana förhandlingar måste tillse att förankra detta hos föreningens styrelse.
Att för egen räkning föra diskussioner med en förenings motpart avseende ett avtal medveten om
att föreningen därigenom kan tappa avtalet utgör tillräcklig grund för uteslutning enligt EMK:s
stadgar då förfarandet motarbetar föreningen verksamhet och ändamål och i vart fall på annat
sätt skadar föreningens intressen. Styrelsens beslut om uteslutning av CC och DD skall därför stå
fast.
Beslutet meddelas:
SBF kansli
…
Enköpings MK
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§ 12

Övriga frågor

JN har fått en fråga om civil- och straffrättsligt ansvar för funktionärer m.fl. JN beslutade att utreda
om det är möjligt att genomföra en utbildning i ämnet.
JN har även fått en fråga kring föreningars olika hantering av intyg vid arbete med barn. JN skickar
frågan vidare till distriktets juridiska ombud.
Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

______________________________
Fredrik Sundin

_____________________________
Michael Hoffstedt
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