Förbundsstyrelsens förslag Nr 4

Instiftande av Disciplinnämnd
Förslag:
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår:
att Svenska Friidrottsförbundet instiftar en Disciplinnämnd genom att bifalla bifogade
stadgeändringarna.
att verkställa ordningen med omedelbar verkan vid detta årsmöte.
Förbundsstyrelsens utlåtande:
Bakgrund
Friidrottsmiljöerna i Sverige ska vara trygga. Detta kräver ett systematiskt förebyggande och
uppföljande arbete. En del av detta är att säkerställa att det finns en hållbar struktur för de ärenden
som behöver hanteras – dels genom råd och stöd men också genom att ta emot och följa upp
formella anmälningar.
2020 infördes Rådet för Trygg Friidrott. Det är en part som ger råd och stöd till individer eller
föreningar gällande tryggheten inom friidrotten. Rådet för Trygg Friidrott är dock inte en part som
hanterar anmälningar eller utdömer bestraffningar.
Enligt Svensk Friidrotts stadgar hanteras anmälningar och bestraffningsärenden hänvisade till RFs
stadgar 14 kap och 15 kap av förbundsstyrelsen. Övriga bestraffningsärenden hanteras av SDF och
brott mot antidopingreglementet av Antidoping Sverige. Förbundsstyrelsen och förbundskansliet
bedömer dock att hanteringen av inkomna anmälningar och bestraffningsärenden bör ske av en
avgränsad, oberoende och mer meriterad grupp. Detta är ett förfarande som är vanligt hos andra
specialidrottsförbund och då genom en Disciplinnämnd.
Till grund för Disciplinnämndens verksamhet ligger Riksidrottsförbundets stadgar, Svenska
friidrottsförbundets stadgar, vilket inkluderar svensk friidrotts värdegrund samt uppförandekoden
Friidrottens spelregler.
Beskrivning och uppdrag - i korthet
•
•
•
•
•

Disciplinnämnden blir Svenska Friidrottsförbundets nationella bestraffningsorgan. Nämnden
ska kunna agera oberoende och självständigt.
Disciplinnämnden blir första instans av handläggning av bestraffningsärenden enligt RF:s
stadgar 14 kap.
Nämnden består av personer med särskild kompetens, se nedan.
Nämndens ordförande och övriga ledamöter väljs på förbundets årsmöte för en
mandatperiod på två år.
Överklagan av Disciplinnämndens beslut görs hos Riksidrottsnämnden.

Nämndens kompetens
För att nå syftet med Disciplinnämndens funktion ska denna genom en eller flera ledamöter
säkerställa både juridisk och annan kompetens som är relevant för hantering och bedömning av olika
former av disciplinärenden. Detta är också viktigt för att nämnden ska kunna agera oberoende.
•

I nämnden ska kompetens finnas kring följande områden:
• Barnkonventionen och barnrättsperspektivet
• Diskrimineringsgrunderna
• Demokrati – och föreningskunskap
• Stadgefrågor
• Trygga idrottsmiljöer
• Trakasserier, sexuella övergrepp, sexuella trakasserier
• Jäv, intressekonflikter och korruption

Stadgeändringar till följd av införandet
Befintlig skrivelse
1 Kap
4 § Beslutande organ
SFIF:s beslutande organ är förbundsårsmötet,
extra förbundsårsmöte och förbundsstyrelsen.

Ny skrivelse
1 Kap
4 § Beslutande organ
SFIF:s beslutande organ är förbundsårsmötet,
extra förbundsårsmöte och förbundsstyrelsen.
Därutöver väljer förbundsårsmötet
ledamöter i följande beslutande organ:
disciplinnämnden.

1 Kap
22 § Ärenden vid förbundsårsmöte

Punkt som läggs in som ny punkt 11,
efterföljande flyttas ner.
1 Kap
22 § Ärenden vid förbundsårsmöte
11. Val av ordförande och ledamöter i
Disciplinnämnden för en tid av två år.

2 Kap
13 § Arbetstagares valbarhet

2 Kap
13 § Arbetstagares valbarhet

Arbetstagare inom SFIF och SDF får inte väljas
till ledamot av förbundsstyrelsen eller SDFstyrelse eller valberedning eller till revisor i
dessa styrelser.

Arbetstagare inom SFIF och SDF får inte väljas
till ledamot av förbundsstyrelsen eller SDFstyrelse eller valberedning eller till revisor i
dessa styrelser eller till Disciplinnämnden.

Arbetstagare inom förening får inte väljas till
ledamot av föreningens styrelse eller
valberedning eller till revisor i föreningen.

Arbetstagare inom förening får inte väljas till
ledamot av föreningens styrelse eller
valberedning eller till revisor i föreningen eller
till förbundets Disciplinnämnd.

3 Kap
25 § Valberedningen

Ändringar i tredje, fjärde och sjätte stycket
3 Kap

[…]

25 § Valberedningen

Föreningar och SDF har rätt att senast den 15
januari föreslå kandidater för valen under 22 §
punkterna 9-11.

[…]

Senast tre veckor före förbundsårsmötet ska
valberedningens ordförande på SFIF:s hemsida
offentliggöra valberedningens förslag
beträffande varje val enligt 22 § punkterna 9-11
samt meddela namnen på de kandidater som i
övrigt nominerats.
[…]
Innan kandidatnominering påbörjas för val
enligt 22 § punkterna 9-11 ska valberedningen
muntligen presentera sitt förslag beträffande de
val som ska förekomma samt meddela namnen
på de kandidater som i övrigt nominerats.
[…]

Föreningar och SDF har rätt att senast den 15
januari föreslå kandidater för valen under 22 §
punkterna 9-12.
Senast tre veckor före förbundsårsmötet ska
valberedningens ordförande på SFIF:s hemsida
offentliggöra valberedningens förslag
beträffande varje val enligt 22 § punkterna 9-12
samt meddela namnen på de kandidater som i
övrigt nominerats.
[…]
Innan kandidatnominering påbörjas för val
enligt 22 § punkterna 9-12 ska valberedningen
muntligen presentera sitt förslag beträffande de
val som ska förekomma samt meddela namnen
på de kandidater som i övrigt nominerats.
[…]

4 Kap
28 § Prövningsrätt och bestraffning

4 Kap
28 § Prövningsrätt och bestraffning

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt
14 och 15 Kap RF:s stadgar. Med stöd av 14 Kap
8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls
styrelsen rätten att som första instans avgöra
samtliga bestraffningsärenden.

Förbundets Disciplinnämnd utövar
prövningsrätt enligt 14 kap RF:s stadgar. Med
stöd av 14 Kap 8 § första stycket RF:s stadgar
förbehålls Disciplinnämnden rätten att som
första instans avgöra samtliga
bestraffningsärenden.

5 Kap

Kapitel som läggs in som nytt 5 kap,
efterföljande kapitel och paragrafer flyttas ner
och numreras om.
5 Kap
Disciplinnämnd
§ 29 Sammansättning
Disciplinnämnden består av ordförande och fyra
ledamöter som väljs på förbundsårsmötet, med
en mandatperiod på två år.
Disciplinnämnden ska bestå av minst 40 procent
som identifierar sig som kvinnor och 40 procent
som identifierar sig som män. Resterande del

kan bestå av kvinnor, män eller icke-binära
personer.
§ 30 Överklagan
Disciplinnämndens beslut får, inom två veckor
från den dag disciplinnämndens beslut
meddelats, överklagas hos Riksidrottsnämnden,
i enlighet med RFs stadgar 14 kap, 19 §.

