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Svenska KanatforL:undets Disciplinnämnd

Fi.rende DPN 2019:03

Llen ä juli ?019

r:ÅRTER

Ånn:åld:

Anmälare:

Beslut

Disciplinnämnden beslutar tilldela I en tillråttavisning och anmanar f
att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser.

Ärendet

- 

har iskrivelse daterad den 25 april 2019 anmält II
till Disciplinnämnden för att "systematiskt lämnat osanna uppgifter, förvrängt
faktiska händelser och beskrivningar" samt "anmält annan person mot bättre
vetande och utan skäl sannolikt".I agerande skapar, enligt anmälan,
"konflikter och misstroende samt syftar till att vilseleda personer, föreningar och
andra organ inom idrotten". Enligt anmälan narffi.vidare "skapat konflikter
och misstroende", samt "obstruerat och förhindrat att verksamhet inom Svenska
kanotförbundet kunnat bed-rj_v;1s pa ett bra sätt". Det beskrivna har, enligt
anmälan, skett genom att['rid fyra tillfällen under de två månadeisom
föregår anmälan, ha anmält 

- 

till dåvarande Disciplinkommitt6n,
Disci pli n näm nden respektive Riksidrottsnämnden.

Enligt In finns det "ett mönster ilagerande" och att det "pågått
under lång tid". Som Discipl:ln.ef lden uppfattar det menar f att, utöver
de händelser som anmälts, 

- 
även tidigare agerat pa tiftiffiis. oavsett

om påståendet är korrekt eller inte är det inte Disciplinnämndens sak att ta
ställning till dem, eftersom de inte omfattas av anmälan. Disciplinnämnden har
att ta ställning endast till de händelser som omfattas av anmälan.

- 

har som stöd för sin anmälan bifogat fyra anmälningar till dåvarande
Disci pli nkom mittön, Disci pli nnämnden respektive Riksid rottsnämnden (som
återvisades till Disciplinnämnden för handläggning) gjorda mellan den 4 februari
2a19och12april2019"fharvisatattIanmälantill
Riksidrottsnämnden kom I tlll handa först den 26 februari 2019, vilket
innebär att den ligger inom den stipulerade preskriptionstiden för anmälan om
två månader.

I det foljande refereras till respektive ,uf anmälningar enligt foljande.
Anmälan daterad:

webb e-mail tel/phone
.xrvur"l_<aftot"com j.nfo(igkanot.cr-,rn (+46) 155-20 90 BL)

ivu,ur"i ricebooi.;"cr,.n-i /1;anritfcrrbundef

bankgiro
5836-7640



Den 4 februari 2019: Konferensärendet

Den 28 februari 2A19: Spanienärendet

Den 20 rnars 2A19: Styrelseärendet

Den 12 april 2019: Försvarsärendet

har i skrifter tillbakavisat I påståenden.

Beslutsskäl

Disciplinnämnden har att ta ställning till forseelser enligt RF:s
bestraffningsregler och for detta ändamål har Disciplinnämnden till sitt
forfogande tre disciplinära paföljder; tillrättavisning, böter och avstängning.

Det åligger Disciplinnämnden att bedöma om det anmälda agerandet är bevisat
och, om så är fallet, agerandet är av sådan art att det motiverar eR påfoljd enligt
RF :s bestraffningsregler.

äffitrhar verkat som ledare inom 

-I 

under många år och är, såvitt
Disciplinnamnden erfar, är*n Eähar även under
inånga ar varit iedamot eller ordforande, av vad som framgår av den
dokumentation innämnden,tagit del av; äv.
,:ch ffi" Det kan därfor med fog forutsättas att
fortrogen med det idrottsliga regelsystemet iallmänhet. ltillägg har

är väl

iniamnat ett flertal anmälningar om disciplinbrott mot bland annat Mot
irr-i; rJeriItii bakgr-r;66 kan det inte rada tvekan om attEaven är väl
iorir*gen rrred RF.s bestrarfningsregler och bestraffningsorganens uppgrft och
rirandai. Eiramhaver aven i en av sina skrifter atti undervisar rlur-idik.

De fvra anmälningarna har behandlats på följande vis:

" Karrterensärendet: Dåvarande Disciplinkommitt6n avvisade den 5 mars
!i019 anmälan eftersom den inte avsåg "den typen av förseeiser som
kr:mmlttön kan pröva".

* Spa0ielrärendet: Davarande Disciplinkommitten awisade den 12 mars
2019 anmälan eftersom den inte avsåg "den typen av förseelser som
kornmitten kan prö'ra".

* §iyTeiseärendet: Disciplinnåmnden lämnade den 1 juli 2019 anmälan
utan åtgärd eftersom Disciplinnämnden fann anmålan "grundlös".

n Fe-irsvarsärenCet: Disciplinnämnden lämnacie den 1 juli 2019 anmälan
utan åtgård eftersom den inte låg inom Discipiinnämndens mandat att
besluia om.

Av anrnälningarna franigår bland annat följande:

l'.onl*reTsäi'endet.

åqnmälan pastårEbland annat att Iisamband med en
januari 2019:

. Underlåtit att informera om landslagsuttagningsprinciper for 2019.

o

t

a

e



" Påstått att uttagningsprinciperna inte var klara, trots att det senare visat
sig att uttagningsreglerna fanns som förslag och var utskickade till vissa
aktiva men inte andra.

. Brutit mot RF:s stadgar och SKF:s stadgar när det gäller värdegrunden
genom att:

o Underlåta att dela ut handlingar på 

-, 

trots att så
skulle ske.

o Ljuga om att uttagningsregler inte var klara och skulle presenteras
på konferensen"

o Undanhålla rno.iligheten attdiskutera uttagningsregler"

o Underlåta att upprätta verksamhetsplan.

o Underlåta att tillsätta kommitt6er.

Vidare påstårffii anmälan att 

- 

ulveeklats till en "diktatuf' där
enbart de som ""passar in" fär information och tåi ha åsiktef' (ordet "diktatuf'
används ytterligare en gång i anmälan men, då ifetstil).

- 

har tiiloakavisat paståendena med att dessa är felaktiga respektive att
cjet inte llooer inomE manclat aft utföra rlem

I skrift daterat den 3 mars 2A19, undertecknat av fyra av deltagarna på
E'ilamgarafioeSSaaroenlga*"o,nnänalleIlI-anmatan.De
menar att anmälan innehäler "eff sforf antal grova felaktighetel' och att de ser
anmälans påståenden som " verklighetsfrånvä:rande" .

Dävarande Disciplinkommitt6n beslutade Oen S mars 2O1g att awisa ärendet
med motiveringen att anmälan inte avser "de,n typen av försee/ser som

lommitten 
kan pröva".

Disciplinnämnden konkluderar att:

. 

- 

anmälan. sasom Disciplinkommittön beslutade, inte avser
händelser som ligger inom ramen for RF:s bestraffningsregler,

. flera deltagare (såvitt framgår av den dokumentation Disciplinnämnden
har tillgång till, cirka hälften) anser att anmälans beskrivning av

- 

är grovt felaktig, och

" det ter sig mot bakgrund avf omfattande erfarenheter osannolikt
att Ekulle vara omedveten orn att detta är frågor som dåvarande
Disciplinkommitt6n inte var behörig att avgöra i sak.

Disciplinnämnden ifrågasätter dessutom lämpligheten av att beskriva
verksamheten som bedrivs inom I som en "diktatur".

Spanienärendet:

I anmälan pastarfrbland annat att f| brutit mot Svenska
Kanotförbundets värdegrund genom att

" Anmäla och-till DC.

$OK anlitad tränare-o Utövat våld mot en av



* underlåta att lämna ut dokument vid 

-

" vägra att diskutera bildande av kommittöer vid-

mtillbakavis,'fläpåståendeomatthanskullehaanmält4.{i]!ll'|.
och 

- 

till dåvarande Disciplinkommitt6n och det framgår inte heller i

övrigt av den dokumentation Disciplinnämnden haft tillgång till eller den
kunskapSomnuVarandemedlemmariDisciplinnämndeninnehar,attI
skulle gjort en sådan anrnälan.

Dåvarande Disciplinkommitten beslutade den 12 mars 2019 att awisa ärendet
med motiverinEen att anmälan inte avser "den typen av förseelser som
kommittön kan pröva".

Det har. savitt Disciplinnämnden förstatt, upprättats en polisanmälan I
mot 

- 

men det närmare innehållet i den är okäntför Disciplinnämnden
och händelsen som förorsakat anmplan är, i sig, inte foremål för
Disciplinnäm ndens handlä§gning;Ovaiga påståenden är uppenbarligen inte av
den art som kan hanteras inom ramen för RF:s bestraffningsregler.

Disciplinnämnden konkluderar att:

" moriktigt påstårattlI anmält-ocn Etitl
Disciplinkommitt6n,

o eTI par av pastaenoena aven var en oer av 

- 

anmaran r

Konferensärendet.

s såsom Disciplinkommittön redan beslutat om, ingen av de angivna
grunderna år av sådan ar1 att de ska hanteras inäm ramen for RF:s
bestraflningsregler.

det uppenbarligen är tillåtet att kontakta styrelsemedlemmar i ett
ff urcrr dr.t,d öcttt^!t,J, rur u=trcl, rJt/,

o det.Jgl- sig mot bakgrunci ,u 

- 

omfaitande enarenheter osannolikt
attlskulle vara omedveten om att detta är fragor som dävarande
Disciplinkommitt6n inte var behörig att avgöra i sak.

Stlrrelseärendet:

lanmälanpastarffiatttrutövat',otillbörligpåverkanmatförbund
och kommit med osanna påståenden" bland annat genom att:

sanktion för detta. Kontakten ska även ha uppfattats som hotfull av flera
styrelsemedlemmar.

c Ta kontakt med ledamöter i

forst kontakta ff
" Genom ovanstående beteende fått flera styrelsemedlemmar att känna

sig "hotade" av 

-
Anmälan antyder även att 

- 

pa ett oetiskt eller möjligtvis olagligt vis fått
fatt i styrelseledamöternas e-postadresser.

Ta kontakt med 

- 

styrelsemedlemmar utan att ha

styrelse utan att



Anmälan innehåller ytterligare påståenden om på vilket vis I gjort sig
skyldig till det påstådda brottet mot RF:s bestraffningsregier.

ryhartillbakavisat[påståendenochblandannatuppgivitattdet,
n:ed anlecining av attE bland annat undertecknat en anmälan såsom
ordförande för det var befogat att kontakta
styrelseledamöter för att höra sig för om hur anmälan hanterats i styrelsen och
att e-posten inte var hotfulla.

Disciplinnämnden beslutade iärendet den 1 juli 2019 och av detta framgår av
Disciplinnämnden finner anmälan "grundlös".

Disciplinnämnden hänvisar till Disciplinnämndens motivering i avgörandet och
konkluderar att:

. Det måste stått klart forffiatt anmälan inte kunde leda till en
disciplinär påfoljd för I.

Försvarsärendet.

I anmälan påstår ffiatt 

- 

b-rutit mot RF:s bestraffningsregler genom
"osant yttrande". Detta ska ha s,k€tt gepmOet yttrande I lämnade som
en del av sitt försvar mot den anmälan I lämnade in i ett tidigare
disciplinärende. I sitt yttrande skriver 

-,or:iktigt 

enligt anmälan. bland
annat att f,lämnat in en anmälan till davarande Disciplilkommittön hösten
2A17 angående en dåvarande medlem.E .E=rriver vidare
att hon inte känner till anmälan och att,u{.tä,lq def:är,,skrivet for att "DK/DN skall
Dorrse frarr mrn irorgare anmaran av-. Drscrprrnnamnoen nar
forutsatt att "DK1DN" är forkortningar av Disciplinkommittön respektive

Av anmälan saväl som av Disciplinnämndens arkiv framgar att-den 18
september 2A17,,bland annat anmälde en dåvarande medlem i-

Disciplinnämnden finner det osannotitt ätt ffglömt anmälan ffigloroe
2a17 och att anmälan äv- den 1z april2ots således skulle vara en
foljd av glömska. Disciplinnämnden noterar åven att Iinte återk_allade
anmälan innan Disciplinnämnden fattade beslut iärendet frots attf genom

- 

svaromål då uppmärksammats på anmälan.

Disciplinnämnden beslutade i ärendet den 1 juli 2019 och av detta framgår att
Disciplinnämnden lämnade ärendet utan disciplinär åtgärd, att
Disciplinnärnnden finner att det är "uppenbart att Disciplinnämnden inte har
nödvändiga mandat för att tillmötesgå de yrkanden L gör i sin anmälan"
och att detta är en fråga som inte ligger inom Disciplinnämndens mandat att
besluta om.

Discipiinnämnden konkluderar att:

.IEpåståendeärrnedverklighetenöverensstämmande,

' ffiI oriktigt förnekar att Igjort den påstådda anmälan under
hösten 2A17,



.EvidhålIersinanmål2pävenefterfinvändrrirrgdålE
uppnrarrsammats på att m påstaenffiiäktigt, och

det måste stått klart förffiatt anmäian inte kunde leda till en
disciplinär påföljd förII

Ovriqt

Disciplinnämnden vill understryka att Disciplinnämnden, forutom i de fal!
motsatsen tydligt framgår ovan, inte tar ställning till riktigheten iI
påståenden i anmälningarna. Disciplinnämnden och tidigare
Disciplinkommitt6ns inställning till respektive anmälan framgår av respektive
beslut. Vad Disciplinnämnden har att ta ställning till i detta ärende är om och i

vilken utsträckning hanmälningar kan anses vara av den art och
omfattning att det är ett missbruk av idrottens anmälningsinstitut och därrned
vara föremål for en disciplinär påföljd.

Huruvida en anställd av en idrottsorganisation eller en utsedd ledamot av ett
idrottsligt organ, sköter sina arbets:uppgifter på ett bra sätt eller inte, faller
utanför idrottens bestraffningsreglbr om inte personen, i sin idrottsliga position,
klart brutit mot det idrottstiga regålverket. Att på .äfr varje agerande eller brist
på agerande eller uttalad åsikt eller bedömning från en sådan person som
nämnts ovan, skulle innebära h,r'ott mot den idrottstiga koden, är inte hållbart
och falier utanför det idrottsliga bestraffningssystemet.

Mojligheten och rätten att anmäla annan för brott mot RF:s bestraffningsregler
är en grundläggande rättighet och ett viktigt instrument. En anmälan äi även
något som inte.ska tas lättvindigt eJtersom:det.§ätter,:d,en anmälde i en ofta
obehaElig och stressande situation, i synnerhet om ranmålan §aknar rimliga
möjligheter att nå framgång. Rätten atf anmäla annan kan enligt
Disciplinnämnden i sig mi§sbruka§ på efi'tis sos1,i *1;',rur bryter mot RF:s
bestraffningsregler. Ett sådant,nnissbruk måste vara tämligen grovt eller
uppenbart för att leda till påföljd eftersom motsatsen riskerar leda till att enskilda
skulle kunna ora sig för att anmäla vad man tror är brott mot RF:s
bestraffningsregler, för risken att själv bli bestraffad. Ribban för att ge enskilda
påföljder för missbruk av anmälningsrätten måste därfor sättas högt.

Det rnåste mot bakgrund avf omfattande erfarenheter varit uppenbart för
fratt de anmälda beteendenå inte kunde bliforemålför påfoljd enligt RF:s

bestraffningsregler. Lt.rur i flera anmäIningar dessutom yrkaf på palotiOer
som Disciplinnämnden inte har mandat att utdöma.

Det ovan beskrivna, den frenesi med vilkenfanmältI (fyra
anmälningar inom två månader), attJmåste ha forstått att anmälningarna
inte skulle leda till disciplinära pafoljder för I och övriga relevanta
omständigheter, leder till att Disciplinnämnden finner det svårt att se ,tt ru
anmälningar haft annat syfte än att medvetet försöka misskreditera F.
Som Disciplinnämnden påpekar ovan är det viktigt att ribban för missbruk av
anmälningsinstitutet sätts högt for att inte avskräcka någon från att anmäla brott
mot RF:s bestraffningsregler. Med hänsyn taget till samtliga relevanta
omständigheter finner Disciplinnämnden att Iagerande är av den
omfattning och art att det i sig själv utgör ett brstt mot RF:s stadgar Kap 14 § 2
pkt 9.



Vad gäller" påföljden änser Disciplinnämnden, trots trstälining sorn
r:rclförande i 

- 

och 

-, 

att påföijden
inte kan bli annan än tillrättavisning.

Disciplinnänrnden är enig om beslutet"

i'ieiene Lindblad Jonsson
*rrjförande

E'rali $aarvåli

Per Oehme

Mats Hansson

K*r:ia *v heslutet till:

fullleldslecyr-s-llrs
tr'att soni är'missnojd med beslutet far överklaga det hos Riksicirottsnämnden
(RlN1. Box 11016, 100 01 Stacktrolrn. För att RIN ska kunna ta upp ärerrclet till
prcr"ii-ring ska kiagoskriften ha inkommff till RIN senast inom tre (3) veckor från

'::!eri 
dag detta beslr.rt meddelades, således senast tisdagen den 23 juli 2019.


