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§venska Kanotförbundets Disciplinnämnd

Åi"eride tlPN 2t'l$"fi4

D*n ?1 oktober 2019

PARTTR

AnmåkJ:

Ånniälare.

Beslut

?åxy,{xffii.:,iå??,'il?xJHi;iälmt;å'il:x'EililHtxx",,
nationellt som internationellt,

t-har i skrivelse daterad den 16 jr-rni 2010 anmältlf
t!!l Disciplirinåmnden tar attl i nnail till generaisekreteraren ililTffiationetla

mening årI agerande ärekränkande enligt Brottsbalken.

ä!|ll,ä:iilF*.å1,?,p;ffi :§IJsJä[§,#itx'*",*.clessa
vara sanning tr har vidare vidhailit sin åsikt ,ttlll! har ett
olämpligt och kriminellt beteende och att han är"olämpl§Iden befattning han
innehar.

kanotförbundet, Simon Toulssn (nedan kallad "Toulson"), och till ordforande för
Europeiska kanotforbundet, Albert Woods (nedan kallad "Vlloods"), "utan saklig
grund och med faisk information antyder attiag är kriminell, att jag är olämplig
som ledare och att jag skulle vara till skada for aktiva och ledare". Med "jag"
;iV§85

f;niigt
påstårvidare i anmålan attlf "bedriver ren förföljelse" av

påstån tiil sist att e-postmeddelandena kommit till hans
kanrr maj 2019.

r.vebb e-mail tel/phone
yxa1:Lar:p_t,saill grfd@ka*.§r.ccrn (+46)155-20 90 80
rvr,r,:x;.iäcei:orLl.com/ka.rroliorlrundct

bankgiro
5836-1640

Årendet



Beslutsskäl

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

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

Eftersom I inte invänt *ot|!l påstående om att e-
postmeddelandena kommit till hans kännedom först den 31 maj 2A19, har
Dlscrpiinnämnden inte anledning betvivla att J påstående är korrekt.

- 

anmälan är där"för inlänrnad i tid.

I*unarattEinte,,pånågotsättharpreciserat,,vaddetärfÖr
"lögner" hon spridit, inte heller när eller till vem hon skulle spridit dem. Till
skillnad mot{Ianser Disciplinnämnden det vara tydligt att anmälan avser
innehållet i de två e-postmeddelanden Jsänt till Toulson den 23 januari
201 9 respektive till Woods den 25 januari 2019. Spridningen är uppenbarligen
till Toulson och Woods, men denna typ av e-postmeddelanden kan man
förvänta sig får en större allmän spridning inom sporten än så.

Disciplinnämndens uppgrft är att ta ställning till om innehållet i de två e-
postmeddelanden är sådanä att de strider mot RF:s bestraffningsregler.
Disciplinnämnden har inte att ta ställning till de många påståenden parterna
framför i sina inlagor som inte avser eller relaterar till innehållet i de två e-
postmeddelandena, män snarare,är påståerrden om vad som skett eller inte
skett efter att e-postmeddelandena sändes.

lnte heiler är det Discipiinnämndens sak att ta ställning tiil om innehållet i e-
posimeddeianciena, sasomJ menar, är brottslgt. Detta är nagot som
d et al I mä n na rättsväsendet IffitTTä stä I I n i n g ti I L

Liopi'innelsen tiil cie tva e-postmecidelandena är en polisanmälan ,uI
som gjordes av IIi samband med World Cup{ävlingar i Spffinder
hösten 2018, vilket ledde till domstolsförhandlingar i spansk Qpmstol i juli 2019.

ffä itffiXä å:1;illii' äffi '; I ill.å å?i:,H"' 
s i s a v J' rr i a å e d e n

§lll; :: 5,äs- :*:: ffi :å'å n i, å H5::; :x H äffi 
u p.'{ ä v n g a r n a

! *-pastmeddelandet till Toulson, som således sändes flera månader innan
cl om sto len*_q og, nåstå rf attlJ fo rsö kt strypa ("stra n g le") I
*ch attJ rättsförs för" ångrepp elfer misshandel ('
rra m rö r ä ve n i e - p o s t m e d d e r a n d e t a ttl. a n s e r a tt', -. :ti*ä:fåF*
irux JåT,ä &?ät;lä ffi §å1: ffi 5.1', ;i:',åT,"l #1 tj':U 

-

ä:;'J,?§,?:?!rtl;ffi ix,ä1il::f, i::Li;ff sJ;',::Hi,:i":d,,';iåitn,
pa ett vis somJogillar. f-posimEd-delandet avslutas rned en fråga till
Ioulson om deJär något lnternationella Kanotforbundet kan göra åt saken,

)



angr!r:it-elier misshandlat ("assaulted") I rtt-årer tntEffi ror

iljträå**kYffi., iffiIi:.,Ä::'Hil*l :axH: ryi'[;,1 "!f#Im';ä ;il,i,tJffi #' 
*

k*mrna i tankar om nagiElffiontakta eiler vailkan göra för att rädda de

E-postmeddelandet till Woods avser samma tion, är annorlunda formulerat
men följer samma mönster som det till roulson. Ipastar att]

svenska idrottarna ("save our athletes"). E-postmeddelandet avslutas med att
hela saken är fruktansvärd ("This is all terrible!").

Disciplinnämnden har svårt att se att e-postmeddelanden, såsom l!påstår,
har något att göra med den officiella rapport som eventuellt gjorts i samband
med tävlingarna. Utformningen av e-postmeddelandena är tvärtemot sådan att
de starkt tyder på att vara ett personligt initiativ. Disciplinnämnden vill göra klart
att det av parternas inlagor inte är fastställt om det gjorts en formell rapport om
händelsen i samband med tåvlinEarna. Oavsett hur det förhåller sig i den delen
ser Disciplrnnämnden inte att det har någon relevans vid bedömningen av e-
postmeddelandena.

I detta sammanhang noteras att anklagelsen, enli§t var "ringa hot",
inte misshanoel. Disciplinnämnden har inte mottagit nagon bEvisning kring vad
som äi-korrekt" Oavsett sa har, savitt Disciplinnä.inOeitorstar, f"iriats
av den spanska domstolen

I e-postmedcieiandet tili Toulson introducerar sig llsom ordförande i saväl
en kanotklubb som ett distriktsförbund, Det harinteTEfita,ots några bevis för att
vare sig kanotklubben eller distriktiförbundet står bakom e"-postrieddeiandena.
Om klubben och förbundet inte star bakom e-postmeddelandet bord"l, i

samband med sin introduktion,,år.*n tydlig äit *-postmeoOEäiäe
inte var i sin egenskap av ordförande

-,lärrr-rIefrai-lrragtllagonoeVlSnlngKrlngnUrSIorSprlCnlngenaVe-

postmeddelande faktiskt är.

Discipiinnämnden noterar att Disciplinnämnden i beslut DPN 2019:03 den 2 juli
zu , J ut=r ,är ru:åue ert ar-!i ra'an Tr an l- -61J rnec riK.nance
sakinnehai! och att Disciplinnämnden då tilldeladel en tillrättavisning.

Nu aktuellt agerande frånlsida har således skett innan
disciplinnämnden meddelaE beslut den z juli 201g och 

-anmälan 

har
också skett före disciplinnämndens sistnämnda beslut.

-oeh 

övriga relevanta omständigheter, leder tili att disciplinnämnden

iletr* å:?Lä:;Jå flI 
a n m ä I n ln g a r h art a n n at svrte ä n att m e d vetet

.)

i:'åT;äff iii'(ff ä#ilf,xl,t1Tfiiil,x:fl ät 
jt"J;::rf, iil.J,t

torsiatt-att anmäintngarna inte skulle leda tili några disciplinära påföljder för



De mailltskickat, och som är föremål för discipiinnämndens prövninq, kan
inte ses pffiat sätt än ytterligare försök att rnisskreditera II Maien
var inte kända för disciplinnämnden vid dess beslut den 2 juli 2019. Frågan blir
således om de nu under prövningen skickade mailen ska omfattas av den
disciplinåra påföljd disciplinnämnden beslutade om den 2 juli2019 eller medföra
ny disciplinär påföljd.

Mlisskreditering av andra står i bjärt kontrast till den värdegrund idrotten vilar på
och beteendet sänder fel signaler till idrottsutövare, ledare och funktionärer.
Respekt för andra är grundläggande både på och utanför idrottsarenorna for
såväl ledare, funktionärer och aktiva. Disciplinnämnden ser särskilt allvarligt på
att ll genom sina skickade mail, ytterligare (utöver de ageranden som
omfattas av besluten den 2 juli 2019) medvetet försökt misskreditera II
och denna gång även internationellt. Dessa mail, likt de disciplinanmälningar

Igiort *oi-ide tidigare prövade ärendena, innehåller en mångd
påståenden utan grund och bevis och innehåller andrahandsuppgifter utan
kontroll av sanningshalt.

Efiersomlagerande skeii innan hon erhöii tilirättavisningen och
anmaningen den 2 juli2019 om att förfrarntiden rätta sig efier gällande
bestämmelser, finner,disCiplinnänrnden att påffi6sn kan stanna vid en
ytterli gare tillrättavisnin g.

Disciplinnämnden är- enig om beslutet.

Heiene l-indb!ad Jonsson
Crtiförairsle

Per Oehme

Mats HanssonEvaii Saarväli

Kopia av r*reslutet iil!: 

-

,



Fullfqljdshänvisning

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 inkammlf till RIN senast inom tre (3) veckor från
den dag detta beslut meddelades, således senast måndagen den 11 november
2A19.

f


