Styrelsens förslag till Förbundsmötet 2019
Förslag till ändring av stadgarna beträffande Disciplinnämnden
Disciplinnämndens förslag
Disciplinnämnden (DN) inrättades 2013 efter beslut på Förbundsmötet. En översyn av DN:s roll,
ansvar och uppgifter gjordes 2016, vilket föranledde ändring av stadgarna.
DN har i en skrivelse till Svenska bandyförbundet lämnat ett förslag till ändring stadgarna Kap. 7 1 §
Disciplinnämnd beträffande antalet ledamöter. DN föreslår en utökning av antalet ledamöter med en
suppleant. Bakgrunden till detta är, att nämndens ledamöter vid ett antal tillfällen anmält jäv, så att
DN inte har varit beslutsmässig.
Suppleanten ska då delta i DN endast om det föreligger jäv eller då annan frånvaro har anmälts av
ordinarie ledamot.
DN föreslår följande bestämmelse i Stadgarna 7 Kap. 1 § första stycket Disciplinnämnden:
Disciplinnämnden består av ordförande och fyra övriga ordinarie ledamöter samt en suppleant.
Dessa ska vara väl förtrogna med bandyns regelverk och minst en av ledamöterna ska ha juridisk
kompetens.
Ordförande och suppleanten väljs för en tid av ett år. Halva antalet av ordinarie ledamöter väljs för
en tid av två år
Disciplinnämnden utövar bestraffningsrätt enlig 14 Kap. i RF s stadgar och i ärenden rörande
tävlingsbestämmelser enligt Förbundets bestämmelser och övriga tävlingsregler

Tävlingskommitténs förslag
I ett ärende rörande överklagan till RIN av en straffavgift som beslutats av DN har RIN i ett protokoll
daterat 2018-12-03 anfört, att ett sådant beslut måste behandlas i Förbundet av två instanser enligt
RF:s stadgar. Det krävs att den första instansens beslut kan överklagas internt till Förbundsstyrelsen
eller annan kommitté. RIN är då den tredje och sista instansen i ärenden som rör utdömande av
straffavgift.
Tävlingskommittén (TK) har föreslagit en än ändring av Tävlingsbestämmelserna Kap. 8 Bestraffningar
9 § Överklagande.
Med anledning av detta föreslår TK en ändring i Förbundets stadgar 7 Kap, 1 § sista stycket enligt
följande;
Disciplinnämndens beslut beträffande bestraffningsärenden får inom två veckor från den dag
beslutet har meddelats överklagas till RIN.
DN:s beslut om straffavgifter får överklagas till SBF:s TK inom två veckor. TK:s beslut får överklagas till
RIN.

Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår att Förbundsmötet beslutar att en ändring görs i Stadgarna i 7 Kap. 1 §
Disciplinnämnd, i enlighet med Disciplinnämndens och Tävlingskommitténs förslag.

