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Svenska Bågskytteförbundet 
Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  2015-09-02     

Plats  Mail/Telefon 

Närvarande PeO Gunnars, Rolf Rönnlund, Susanne Lundgren, Kurt Lundgren, Ellinor 

Ryrå 
   

§15-94 Öppnande  

Vice Ordföranden PeO Gunnars hälsar välkommen  

 

§15-95 Val av mötesordförande 

 PeO Gunnars  

 

§15-96 Val av sekreterare 

 Rolf Rönnlund 

 

§15-97 Justeringsperson  

Justeras av PeO Gunnars, Rolf Rönnlund, Kurt Lundgren, Ellinor Ryrå 

  

§15-98 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§15-99 Ärende    Xxxx Xxxxs anmälan 

Anmälan från Xxxx Xxxx  gentemot  

Andreas Persson, ordförande i Västkustens Bågskytteförbund 

Mats Inge S Ericsson, ledamot i Västkustens Bågskytteförbund 

Margareta Söderhed, ledamot i Västkustens Bågskytteförbund 

Kristian Isaksson, ledamot i Västkustens Bågskytteförbund 

 

_____________ 
 

Beslut 
 

Svenska Bågskytteförbundet avslår Xxxx Xxxxs anmälan. ___________ 

 

 

 

Bakgrund  
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 I samband med Bågskytte SM inomhus uppträdde Xxxx Xxxx  på  

  ett sådant sätt att han fördröjde skjutningen med 30 minuter och  

  diskvalificerades från tävlingen. Därefter bestraffade Västkustens  

  Bågskytteförbund med bestraffad med tre månaders avstängning. Xxxx 

  överklagade avstängningsbeslutet till Svenska Bågskytteförbundet och 

  därefter till Riksidrottsnämnden, vilket dock avslogs av båda instanserna. 

 Hans avstängnings beslut vann laga kraft den 25 augusti 2015.  

  Avstängningen som har gällt från den 15 juni 2015 innebär att Xxxx 

  Gidensköld åter kan börja tävla den 16 september 2015.  

 

 Därefter har Xxxx Xxxx  inkommit med en anmälan mot  

  ordföranden samt de tre ledamöterna i Västkustens Bågskytteförbund.  

 
 Andreas Persson har beretts tillfälle att yttra sig. Han framförde då  

  följande. Västkustens Bågskytteförbund har på alla sätt försökt säkerställa 

  att har gått rätt till. Han vill personligen särskild påtala att ärendet på SM 

  kunde skett på ett mer professionellt sätt.   

Yrkande  
 

 Xxxx Xxxx  yrkar att Andreas Persson, Mats Inge S Ericsson,  

  Margareta Söderhed och Kristian Isaksson ska bestraffas med avstängning i 

  sex månader med stöd av14 kap. Bestraffningsärenden. 

 

  Han framför följande.  

  Anmälda personer har med klar tydlighet under ledning av ordföranden 

  Västkustens Bågskytteförbunds ”haft en begränsad insikt i” alternativt 

  medvetet åsidosatt regelverket i 14 kap. och gällande rättsprinciper som 

  detta samhälle grundar sig på.  

  Oavsett hur det föreligger så kan ett sådant agerande inte anses som annat 

  är grovt och skadar allvarligt tryggheten för utövare av bågskyttesporten då 

  man inte idag kan anse sig få en rättssäker prövning vilket i sin tur skadar 

  sporten som stort.  

 

 

  Svenska Bågskytteförbundets bedömning 
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  Regleringen för bestraffningar återfinns i RF:s Stadgar  

  (I lydelse efter RF-stämman 2013 och extra RF-stämma 2014) i 14 kap.  

  I 2§ paragrafen lyder enligt följande  

  

  Bestraffning kan ådömas  

1. den som underlåtit att inom förelagd tid betala stadgad avgift eller insända föreskriven 

uppgift eller infordrat utlåtande,  

2. den som anmält sig till deltagande i eller godkänt kallelse till tävling eller uppvisning 

men utan giltig anledning vägrat fullgöra sina åtaganden eller utan giltiga skäl 

uteblivit,  

3. den som låtit offentligen tillkännage att i tävling eller uppvisning skulle delta en viss 

idrottsutövare eller viss förening som därefter uteblivit, fastän vederböranden vid 

tillkännagivandet känt till att anmälan till deltagande inte förelegat, eller att 

idrottsutövaren eller föreningen, trots gjord anmälan, inte skulle komma att delta,  

4. den som under avstängning har deltagit i tävling eller uppvisning eller har utövat 

idrottsuppdrag,  

5. den som bryter mot sekretessbestämmelse i RF:s stadgar eller SF:s stadgar eller 

tävlingsregler,  

6. den som tillåtit avstängd att delta i tävling eller uppvisning eller att utöva 

idrottsuppdrag, trots att vederbörande kände till avstängningen,  

7. den som under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med 

anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande 

eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare, funktionär eller åskådare eller visat 

ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter,  

8. den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat 

våld eller försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat någon,  

9. den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller försökt vilseleda 

funktionär eller annan enskild person, förening, annat organ inom RF eller IdrottsAB i 

eller för vederbörandes idrottsliga verksamhet,  

10. den som mot bättre vetande eller utan sannolika skäl anmält annan för förseelse som 

är bestraffningsbar enligt dessa stadgar,  

11. den som utbetalt eller låtit utbetala eller mottagit ersättning, vilken är större än vad 

som är tillåtet enligt de regler som utfärdats av vederbörande SF,  

12. den som i samband med idrottslig verksamhet berett sig eller annan otillbörlig förmån,  

13. den som uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller 

uppenbarligen kunnat därav skadas,  

14. den som brutit mot SF:s, SDF:s eller annan tävlingsarrangörs tävlingsregler,  

15. den som inom ramen för idrottslig verksamhet gjort sig skyldig till ekonomisk 

oegentlighet som allvarligt skadat idrottens anseende,  

16. den som på annat sätt underlåtit att rätta sig efter vad som ålegat vederbörande enligt 

dessa stadgar eller enligt av idrottsorgan utfärdade bestämmelser eller fattade beslut 
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Svenska Bågskytteförbundet(SBF) ska pröva om det finns grund för Xxxx 

Xxxxs anmälan om bestraffning av de fyra namngivna personerna. Den 

ovan redovisade bestämmelsen gäller även för bestraffning av förening. 

SBF finner dock att ingen av de namngivna personerna har gjort sig skyldig 

till någon av de förseelser som är uppräknade i 14 kap. 2 §. Detta varken 

utifrån vad Xxxx uppgivit eller vad som i övrigt framkommit i ärendet. 

SBF konstaterar således att Xxxx Xxxxs begäran om bestraffning helt 

saknar grund. Hans yrkanden ska därför avslås i sin helhet.  

Överklagande  

  Överklagandet av SBF beslut ska ske till Riksidrottsnämnden senast 

  inom tre veckor från den dag då beslutet meddelats. 

   

 

§15-100 Mötet avslutas  

Ordföranden avslutade mötet 

 

 

Stockholm den 5 september 2015 

 Vid protokollet  

 

 

Rolf Rönnlund    

  

 

 

Justeras: PeO Gunnars ordf  Kurt Lundgren 

 

 

 

Ellinor Ryrå    
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