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§venska Kanotförbundets Disciplinnåmnd
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Å.nria!are:

Eeslut

Discipiinnämnden lämnar ärendet utan disciplinär åtgärd.

Ärendet

elF har iskriveise daterad den 20 mars 2019 anmälte
tiil Disciplinnämnden för att vid ett flertal tillfällen och vis närmare besk?ivet i

anmälan, "utövat otillbörlig påverkan mot förbund och kommit med osanna
påståenden". Beteendet strider enligt anmälan mot RF:s Stadgar Kap 14 § 2 p
q

fhar, enligtl "utövat otillbörlig påverkan mot förbund och komrnit
med osanna påståen-den" genom att den 27 februari kontakta medlemmar i

- 

Kanotförbunds styreise utan att kontaktr{I vid kontakten har

-fragalstyr-eisemediemmarnaomdekänttrilreSpel(tiVeStaIitSig

bakonr en anmälan ,elsomf gjorde titt Riksidrottsnämndån den
4 februari 2019 (som Riksidrottsnämnden sände till Svenska Kanotförbr.indet
och dåvaran{e Disciplinkommitt6n för handläggning). Flera styrelsemedlemrnar
har, enligt], känt sig "hotade" uu-slpost.
Anmälan nämner även att fiera styrelsemedlemmar har "hernlig mailadress" och
att det är "oerhört tragiskt att dessa kommit ut".

Vidare harl, enligt anmälan, den 13 rnars "åter igen" sänt e-post tili
styrelsemedlenrmarna med visst påstått innehåll.

Anmälan avslutas med en vädjan till "styrelsen" att få till ett möte där "vi kan
diskutera slaloms framtid". Efter kompletterande kommunikation meO 

-1 
har

denneförtydligatattskrivelsenaVSerattanmälafförovann"?i!ihu
beteende och önskar att Disciplinnämnden "kan upprnana styrelsen i Svenska
Kanotforbundet att skapa ett forum för diskussion och att de frågor som nu finns
obesvarade kan få sina svar".

l-har i skrift tjlFakavisat|Jl anklagetser f har btand annat
uppgivtt att eftersornf undertecknat anmälan i sin egdfrskap av ordförande

t!t;Fry'FJilålrilä':,i[,3J"'anvar"diskuteradoch
u,ebb e-mail tellphone
tl:1.lrrv.ka-ss!--c-r.11_1 gfo(d.arlcllg:_,-::: (+.+6)155-20 90 S0
rr,'.rr,}]i'lacebcjk. corn_i' lia nctiori]Il.pcl et
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Beslutsskäl

Disciplinnämnden har ati ta ställning till förseelser enligt RF:s
bestraffningsregler och för detta ändamål har Disciplinnämnden till sitt
föfogande tre disciplinära påföljder; tillrättavisning, böter, och avstängning.

Det är således uppenbart att Disciptinnämnden inte har nödvändiga mandat för
att tillmötesgå de yrkanden Jgör i sin anmälan. Aterstår då att bedöma orn
det ageranUelf beskriver är bevisat och, om så är fallet, agerandet är av
sådan art ait dei motiverar en påföljd enligt RF:s bestraffningsregler.

fI anmälan av den 4 iuni 2019 undertecknades av 

- 
i sin egenskap

sornirdförandeiblandanÅat-Kanotförbunu'Affim-Senare
hävdat motsatsen, råder det ingen tvekan om att anmälan, såsom den
undertecknades, gav, och sannolikt syftade till att ge, sken av att den var
sanktionerad avJKanotförbund. Mot denna bq[grund är det förståeligt
att Il vände sig till styrelsemedlemmarnu iI Kanotförbund för
att förhöra sig om hur diskussionen gått. Disciplinnämncien viil peka på
betydeisen av att som förtroendevald vara noga med att uitrycka sig på ett vis
som inte kan leda till tveksamhetom i vilken kapacitet män agerar. Detta gör sig
inte minst gällande vici en så allvarlig handling som att anmäla annan för brott
mot RF: s bestraffningsregler.

Lrrsulu* r rilrrrue* ,ijl r.ijgr. uer av ut,, "-p.r".fJ san[ ,, 

-

Kanotförbunds styrelsemedlemmar och kän infe finna att det finns något i texten
som kan anses vare sig stötande eller skrämmande. Vilka som ingår som
styrelsemedlemmar i distriktsförbund är offentliga uppgifter och det står var och
en fritt att kontakta en eller flera styrelsemedlemmar. I det demokratiska
idrottssverige finns ingen skyldighet att informera ordföranden eller andra
styrelsemed lemmar att nran kontaktar en,ef flerä andra styrelsbmed I em ma r.

HuTIII fatt tillgang tiii enskilda styrelsemedlemmars e-postadresser är
inte DisciplinEämnOens sak attbedömar.:Det.står dock utom tvivel attJ
haft rätt att kontakta styreisemedlemmårnä,,och att dessa, i sin egenskåp av
styrelsemedlemmar, ska kunna kontaktas.

Disciplinnämnden finner ånmälan grundlös.

Disciplinnämnden år' enig onr beslutet.

i-{elene Lindblacj ionsson
Or*för";:nde

fivali Saarväii

Kopia av heslutet till:

Per Oehme

Mats Hansson

/-



Fu I lföl idshänvisri i n g

Part som är missnöjd med beslutet får överklaga det hos Riksidrottsnämnden
(RiN), Box 11016, 100 61 Stockholm. För att RIN ska kunna ta upp ärendet till
prövning ska klagoskriften ha inkammrf till RIN senast inom tre (3) veckor från
den dag detta beslut meddelades, således senast måndagen den2?juli 2019.
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