Juridiska Nämnden
BESLUT

meddelat av Juridiska Nämnden den 20 december 2012 i överklagat ärende enligt 15 kap.
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (7/2012 JurN 7-15)

KLAGANDE

LOJ, medlem i WäGK

MOTPART

WäGK

SAKEN

Fråga om tidsbegränsad uteslutning ur golfklubb

ÖVERKLAGAT

WäGK:s beslut den 12 november 2012

BESLUT

Bakgrund och yrkanden

Styrelsen för WäGK beslutade den 12 november 2012 att med stöd av 12 § i
klubbens stadgar utesluta medlemmen LOJ som medlem i klubben under en tid av ett
år. Som skäl för uteslutningen angavs att LOJ vid upprepade tillfällen uppträtt
olämpligt och att detta uppenbart skadat klubbens intressen. Eftersom en golfsäsong i
Stockholm vanligtvis omfattar månaderna maj till september ansåg styrelsen att
uteslutningen skulle bestämmas till en tid av ett år.

LOJ har överklagat klubbens beslut och yrkat att det ska undanröjas.

WäGK har bestritt ändring av beslutet.
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LOJ har till stöd för sin talan anfört att han inte uppträtt på ett sätt som skadat
klubbens intressen. Vidare har klubben uteslutit honom under en längre tid än vad
klubbens egna stadgar tillåter. Enligt stadgarna får en tidsbegränsad uteslutning
omfatta längst sex månader från dagen för beslutet.

Handläggingen av ärendet

Juridiska Nämnden har avgjort ärendet på handlingarna.

Skäl för beslutet

Enligt 8 kap. 6 § RF:s stadgar får en medlem i en förening inte uteslutas av någon
annan anledning än att medlemmen har försummat att betala av föreningen
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot
föreningens stadgar eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om
uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning
får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Av WäGK:s stadgar 12 § framgår att en medlem inte får uteslutas ur golfklubben
av annan anledning än att han eller hon motarbetat klubbens verksamhet eller
ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Enligt samma
bestämmelse i stadgarna ska beslut om uteslutning och varning fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från
dagen för beslutet.

Juridiska Nämnden konstaterar att klubbens beslut om tidsbegränsad uteslutning
av LOJ under en tid av ett år står i strid med klubbens och RF:s stadgar. En
tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader.

Klubbens beslut om uteslutning av LOJ ska därför upphävas.
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BESLUT
Juridiska Nämnden upphäver det överklagade beslutet.

Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden

Jan Rebane

I detta beslut har deltagit Jan Rebane, ordförande, samt Thomas Hedstrand, Bo
Bengtsson, Mia Reich Sjögren och Martin Rhodin. Enhälligt.
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