Juridiska Nämnden
Dnr 5/2010 JurN 5-14

BESLUT 2010-09-30
i ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar

ANMÄLARE

Västergötlands Golfförbund

SAKEN

Förordnande om gemensam handläggning av
bestraffningsärenden

Yrkande m.m.
BN har anmält GS, medlem i BreGK, och VS, medlem i ShGK, för farligt spel på ShGK
den 14 juli 2010. Anmälan mot GS handläggs av Västergötlands Golfförbund (dnr 482010) medan anmälan mot VS handläggs av Västmanlands Golfförbund (dnr 2010-002).
Västergötlands Golfförbund har i en skrivelse som kom in till Svenska
Golfförbundet den 21 september 2010 hemställt att Juridiska Nämnden förordnar
att ärendena handläggs gemensamt vid Västmanlands Golfförbund. Av skrivelsen
framgår att samråd har skett mellan golfdistriktsförbunden samt att parterna och
golfdistriktsförbunden är överens om det lämpliga i att ärendena handläggs
tillsammans.

Rättsliga utgångspunkter
Om det vid två eller flera Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) handläggs bestraffningsärenden som har samband med varandra får det Specialidrottsförbund (SF)
till vilket dessa SDF hör, efter ansökan av part eller anmälan av något av SDF:n,
förordna att ärendena ska handläggas tillsammans vid ett av SDF:en, om detta har
västenliga fördelar för handläggningen av ärendena och det inte innebär betydande
olägenhet för någon part (se 14 kap. 8 § tredje stycket RF:s stadgar).
Svenska Golfförbundet har således möjlighet att besluta att de aktuella ärendena
ska handläggas tillsammans.
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Skäl för beslutet
Av utredningen framgår att GS och VS har spelat en golfrond tillsammans och att de har
anmälts för farligt spel på samma hål under ronden. Det föreligger därför väsentliga
fördelar för handläggningen av ärendena att de handläggs tillsammans. En gemensam
handläggning av ärendena kan inte anses innebära betydande olägenhet för någon part.
Med hänsyn till att de anmälda händelserna har inträffat på ShGK får det anses mest
ändamålsenligt att ärendena handläggas vid Västmanlands Golfförbund.

BESLUT
Juridiska Nämnden förordnar att Västmanlands Golfförbunds ärende med dnr
2010-002 och Västergötlands Golfförbunds ärende med dnr 48-2010 ska handläggas tillsammans vid Västmanlands Golfförbund.
Beslutet får enligt 14 kap. 19 § sjätte stycket RF:s stadgar inte överklagas.
Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden
Jan Rebane

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