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§v*nska Kanotförbundets Discipiinnämnd

Arend* DPFJ 2019:02

Derr 1 juti 2019

FAPTtrP

At":rnäid.

Anmåiare:

Beslut

Discipiirrnärnr:den iämnar ärendet utan disciplinär åtgärd.

Ärendct

har i skrivelse daterad den 12 april 2019 anmäl
till Disciplinnämnden för ett yttrande den 4 mars 2019Ir*näftiä-
skriveise att yttrandet är osant och ett brott mot RF:s StäE§ar Kap 14 § 2 p g.

qjsClpi|*0mmittå.}@intevarnågondisciplinfråg,."rmenaratt.] skrev yttra nd et for att d avalggglgQ§ci pl i n ko m m itten §EIIIFUo rtse f rå n
en tidisare anniåtan f_sl4 ;"i--§å;;; åisciptin nämnden
uppfattar anrnäian menar-I att det påstådda syftet bryter mot ovan

Yttrandet är som fölter: '.Pen_se.naste medlemmen i slalomkomrnitt6n hoppade
av arbetet efter att anmäit hen till kanotförbundets

refererade bestämmelse.

Anmälan avslutas **o uttlyrkar att Disciplinnämnden uppmanar
If afi fortsättningsvr sig till sanningen.

I en foljande skrivelse daterad den 25 aprilZalg önst<arJatt
Disciplinnämnden informerar Svenska Kanotörbundets styrelse om vikten att
följa de stadgar, regler och policys som finns inom idrotten.

ff har inkommit med yttrande där han bland annat tillbakavisa rJ
påstående om att agerandet skulle vara en förseelse enligt RF:s
bestraffningsregler.

Beslutsskäl

Disciplinnämnden har att ta ställning till forseelser enligt RF:s
bestraffningsregler och för detta ändamål har Disciplinnämnden till sitt
förfogande tre disciplinära påfoljder; tillrättavisning, böter, och avstängning.
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Det är således uppenbart att Disciplinnämnden inte har nödvändiga mandat för
att tillmötesgå de yrkandenf 'gör 

i sin anmälan. Återstår då ätt b"do*, o*
det ageranOeltrbeskriver är bevisat och, om så är fallet, agerandet är av
sådan art att det motiverar en påföljd enligt RF:s bestraffningsregler.

Från den dokumentation parterna förelagt och övriq dokumentation tillgänglig
-rpr ulscrprrnnamnqen rramgar oers au,Jr sKnrr ufiarar srq pa oer vrs

I gör gällande i ett yttrande i ett annat disciplinärende dels attl sent
2A17 anmält bland annat en dåvarande ledamot i slalomkommitt6n som kort tid
därefter steg av uppdraget. Disciplinnämndel finner det varken styrkt eller
motbevisat att avhoppaivar en följd ,u-anrnålan.
Det är en grundläggande regel inom såväl den demokratiska idrottens som den
demokratiska rättskipningens dornäner att man ftrr fätt att försvara siq mot
påståenden och anklagelser. Det yttrande uo* Il anmält harf glort
i samtiand med ett då pågående disciplinärende =orlI initiera-IEot

noteras att påståendet, såvitt Disciplinnämnden kan finna, är

Mot bakgrund av ovanstående fiq,n pisciplinnämnden inte att det finns grund
for disciplinära åtEärder motJ Tvärtom anser Diseiplinnämnden"att

I yfiranoe , oer a,<ruE'ra säEhannanger ar ar DerraKra som en
rättighetFade i den då rådande situationen.

Ltisripiinnamnden trnrrer det utesiuiet att, även om det hade va
avsikt, uttalandet hade kunnat få till effekt att den dåvarande Disciplinkornmittån
eki:iie ha hrr-rflseti fran en tidigare anmälan.

Drsciplinnåmnden tycker sig uppfatta en frustrution iI inlagor kring hLrr-

verksamheten i allmänhet inom kanotslalom bedrivs. Disciplinnämnden tar inte
uteih'iirrg tlll ! vad mair denna frustration är motiverad men menar att det är
fragor- som bast drtvs i de clemoki"atiska forum idrottssverige ställer till
fcrfoga nde ; ki ubbar, D istriktsförbund och Svenska Kanotförbu ndet.

Dlsciplinnämnden år enig om beslutet.

Hei*ne Lindblad Jonsson
Cr"rJförande

[vali §aarvali

K*f:ia av i:eslutet iill:

Per Oehme

Mats Hansson
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Fullfölidshänvisning

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