Juridiska Nämnden
Dnr 8/2007 JurN4-15

BESLUT 2007-09-10
i överklagat ärende enligt 15 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar
KLAGANDE

Jan W, medlem i Halmstads Golfklubb

MOTPART

Halmstads Golfklubb

SAKEN

Styrelsens i Halmstad Golfklubb beslut den
20 december 2006, protokollets § 9; nu fråga om
avvisande av talan.

Bakgrund, yrkande m.m.
Styrelsen i Halmstads Golfklubb fattade vid sammanträde den 20 december 2006,
§ 9, beslut i anledning av ett tidigare årsmötesbeslut i fråga om införande av nya
medlemskategorier i klubben.
Jan Wikström har i en den 10 maj 2007 till Svenska Golfförbundet, Juridiska
Nämnden, inkommen skrift yrkat – som det får uppfattas – att Juridiska Nämnden
upphäver styrelsens beslut som stridande mot årsmötets tidigare beslut.
Halmstads Golfklubb har yttrat sig i ärendet.

1

Skäl för beslutet
En röstberättigad medlem i en golfklubb får överklaga ett beslut av klubbstyrelsen
om beslutet inte tillkommit i behörig ordning eller på annat sätt strider mot gällande
stadgar eller tävlingsregler. Medlemmens klagoskift skall ha kommit in till Svenska
Golfförbundet inom tre veckor från den dag beslutet meddelades (15 kap. 4 § 1 st
RF:s stadgar).
Det överklagade beslutet meddelades den 20 december 2006. Jan W:s klagoskrift
har därför kommit in för sent. Enligt 15 kap 4 § RF:s stadgar kan även ett för sent
inkommet överklagande tas upp till prövning om klaganden visar att han inte kunnat
iaktta klagotiden. Den bestämmelsen skall tolkas generöst. Om utredningen ger stöd
för att det överklagade beslutet tillkännagetts eller på annat sätt blivit känt först efter
treveckorsfristens utgång, räknas klagotiden i stället från dagen då beslutet tillkännagetts eller på annat sätt blivit känt (15 kap. 4 § 4 st. RF:s stadgar).
I ärendet är det utrett att det blev känt att styrelsens protokoll hade justerats i början
av februari 2007, dock senast den 12 februari 2007 då ett nytt styrelsemöte ägde rum.
Jan W har även vidgått att han förstått att ett justerat styrelseprotokoll förelåg då styrelsen lämnade information i nyhetsbrev den 8 februari 2007 till medlemmarna samt
på hemsidan. Han har uppgett att han för egen del läste protokollet först den 30 april
2007.
Mot denna bakgrund och med beaktande även av tidpunkten då styrelsens beslut blev
känt, finner Juridiska Nämnden att Jan W inte förmått visa att han inte kunnat iaktta
klagotiden. Förutsättningar föreligger därför inte för att pröva hans överklagande,
utan skall det avvisas.
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BESLUT
Juridiska Nämnden avvisar Jan W:s överklagande.
Detta beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73
Stockholm senast den 1 oktober 2007. Prövningstillstånd krävs.
Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden

Jan Rebane

I beslutet har deltagit: Jan Rebane, ordförande, samt Ulf Skorup, Björn Bergman,
Bo Bengtsson och Mia Reich-Sjögren. Enhälligt.
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