Motion till Förbundsmötet 2021 gällande översyn av direktiv och regelverk
från Distrikt Västergötland
Motion har lämnats till Förbundsmötet från Distrikt Västergötland gällande hantering av
avstängning av domare kopplat till sexualbrott.
Motionärens förslag
Mars-2020 råkade en kvinnlig domare ut för sexuella trakasserier av en manlig
domarekollega. Den manliga gärningsmannen tilldelades en avstängning i slutet av säsongen
2020 som sträckte sig till nov-20, d.v.s. under en period då det mesta av Bandyn låg nere.
Motionären föreslår att vid liknande framtida fall när det är mindre än hälften av
innevarande säsong kvar ska man automatiskt bli avstängd hela nästföljande säsong som en
allmän regel. Över lag är motionen att en översyn om direktiv och regelverk ses över och att
SBF signalerar en tydlig värdegrund.
Styrelsens överväganden
Svenska Bandyförbundets tar avstånd från all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och
övergrepp. Vi vill skapa trygga bandymiljöer så att fler människor vill vara med inom bandyn,
trivas, utvecklas och må bra. Oavsett vilken roll eller position en individ har – utövare,
ledare, förtroendevald eller funktioner – ska denne känna sig trygg inom bandyn.
Svenska Bandyförbundet har under 2020 arbetat fram en handlingsplan gällande Trygg
Bandy. I handlingsplanen för Trygg Bandy finns ett antal identifierade uppdrag/tjänster där
begränsat registerutdrag ska kontrolleras vartannat år samt vid ny tillsättning. Om ett
register inte är tomt kan man inte tilldelas någon av de identifierade uppdrag/tjänster i
Svenska Bandyförbundet. Eftersom detta strider mot Svenska Bandyförbundets värdegrund.
Ansvaret för att upprätthålla trygga idrottsmiljöer faller på förbundsstyrelse, förbundskansli,
förbundskommittéer, bandydistrikt och bandyföreningen – det omfattar kort och gott HELA
organisationen. Tillsammans säkerställer vi en Trygg Bandy för alla.
Styrelsens förslag
Styrelsens avslår motionen och anser motionen besvarad utifrån den framtagna och
beslutade handlingsplan som finns gällande Trygg Bandy.
Styrelsen ger dock i uppdrag till arbetsgruppen som tagit fram handlingsplanen för Trygg
Bandy att göra ett tillägg. Om en person med ett uppdrag/tjänst i Svenska Bandyförbundet,
som kräver kontroll av begränsat registerutdrag, döms för ett brott som ingår i det

begränsade registeruppdraget mellan perioden för kontroll av utdragen, så kan inte
personen ha kvar sitt uppdrag/tjänst i förbundet.

