Förbundsmötet 2020
Proposition 2

Ändring av GDF:s mallstadgar –
registerutdrag och juridisk kommitté
1. Sammanfattning av förslaget
Riksidrottsmötet 2019 beslöt dels att disciplin- och bestraffningskommittéer (till exempel
Juridiska Nämnden i SGF) ska tillsättas och utses av förbundens årsmöten, dels att alla
förbund och föreningar måste begära in så kallade begränsade registerutdrag för personer
som ska arbeta med barn i idrottsverksamheten.
Med begränsade registerutdrag menas ett utdrag som Polisen tillhandahåller på ansökan från
den berörde personen, och som innehåller uppgifter från belastningsregistret över ett visst
urval av allvarliga brott som personen dömts för.
Förbundsstyrelsen föreslår nu att motsvarande regler och krav ska ställas på
golfdistriktsförbunden (GDF) även om dessa organisationer formellt inte omfattas av
besluten på Riksidrottsmötet och regleringar i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.
Propositionen innehåller två huvudförslag som utmynnar i ett antal ändringar och tillägg i
mallstadgarna för GDF:
1. GDF ska utse en Juridisk kommitté vars ordförande och ledamöter ska väljas och
tillsättas på GDF:s årsmöte.
2. GDF ska vara skyldigt att begära in begränsade registerutdrag för person som anställs
eller erhåller uppdrag inom GDF med direkt och regelbunden kontakt med barn
(personer under 18 år).
Enligt 2 kap 3 § SGF:s stadgar ska GDF följa de av förbundsmötet beslutade mallstadgarna. Ett
bifall till förbundsstyrelsens förslag innebär således att samtliga GDF måste uppdatera sina
stadgar senast till den 31 december 2020.
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2. Förändrat regelverk Riksidrottsförbundet
Riksidrottsmötet (RIM) är den högsta beslutande församlingen i idrottssverige. Beslut som
fattas på RIM måste respekteras och följas av alla idrottsförbund och idrottsföreningar.
RIM samlas vartannat år. Många av besluten utmynnar i förändringar av RF:s stadgar. Dessa
stadgar innehåller en mängd regler och bestämmelser som är styrande för såväl
idrottsförbunden som idrottsföreningarna,
På det senaste mötet, maj 2019, beslöts att ordföranden och ledamöterna i en disciplinnämnd
(Juridiska Nämnden i SGF:s verksamhet) ska väljas på idrottsförbundens årsstämmor.
Beslutet regleras i 14 kap. 8 § 5 st. RF:s stadgar:
Förbund har rätt att enligt en föreskrift i förbundets stadgar eller tävlingsregler
överlämna bestraffningsrätten till en disciplinnämnd. Ordförande och övriga ledamöter
i en sådan disciplinnämnd ska väljas på förbundets årsmöte.
Skälet till denna förändring var att
”Tungt vägande skäl talar dock för att den dömande funktionen, liksom i det allmännas
och andra demokratiska organisationer, separeras från den ”politiska” makten. För att
ytterligare markera nämndens oberoende ställning (i förhållande till styrelsen), ska
ledamöterna i dessa bestraffningsorgan väljas på förbundets årsmöte.”
Förbundsstyrelsen föreslår att en motsvarande bestämmelse tas in i SGF:s stadgar (se
proposition 1) i syfte att i SGF:s stadgar reglera och stadfästa den verksamhet och det
uppdrag som Juridiska Nämnden har att utföra.
I ljuset av de den senaste årens många avslöjanden om sexuella kränkningar och övergrepp
inom eller i anslutning till idrottsverksamheten har RF och idrottsförbunden vidtagit flera
åtgärder för att stärka förutsättningarna för en trygg idrott och skapa trygga miljöer för inte
särskilt alla barn.
En åtgärd har varit att begära att personer som ska anställas eller få uppdrag i föreningen
uppvisar begränsade belastningsregisterutdrag i enlighet med lagen (2013:852) om
registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Motsvarande åtgärder har införts
inom bland annat förskole- och skolverksamheterna. Förbundsstyrelsen beslöt i november
2017 att begära in begränsade registerutdrag via alla nyrekryteringar av personal till SGF.
Den nya bestämmelsen under 8 kap. 5 § och 11 kap. 4 § RF:s stadgar gäller för idrottsförbund
och idrottsföreningar samt lyder som följer:

2

Förening/förbund ska i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som
ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om
arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden
kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.
Från och med den 1 januari 2020 måste således SGF såväl som alla golfklubbar och golfbolag
(reglerat i anslutningsavtalet med SGF) begära in begränsade registerutdrag för personer som
anställs eller erhåller uppdrag och som ska utföra ett arbete eller uppgift som innebär direkt
och regelbunden kontakt med barn. Med barn avses person under personer under 18 år. Med
begreppet ”direkt och regelbunden kontakt med barn” avses sådana aktiviteter som
inbegriper återkommande och nära kontakter med barn. Uppdraget kan vara arvoderat eller
ideellt.
Idrottsförbunden och idrottsföreningarna kan utvidga personkretsen som ska bli föremål för
denna förhandskontroll, och då även inkludera redan anställd personal, styrelseledamöter
och funktionärer vars uppdrag kan innebära kontakt med barn (till exempel domare och
tävlingsledare).

3. Nuvarande mallstadgar för GDF
Styrelsen för GDF kan, men måste inte, utse en juridisk kommitté för att handlägga och
besluta i bestraffningsärenden enligt 14 kap RF:s stadgar.
Det saknas regler om att begära in begränsade registerutdrag för person som anställs eller
erhåller uppdrag inom GDF med direkt och regelbunden kontakt med barn.

4. Förslag till sammansättning och val av Juridisk kommitté
Förbundsstyrelsens förslag innebär följande:
•

Alla GDF ska utse och tillsätta en Juridisk kommitté för att behandla och beslut i
samtliga bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.

•

Juridiska kommitténs beslut kan överklagas till Juridiska Nämnden i SGF – följer av 14
kap. RF:s stadgar. GDF:s styrelse kan inte överpröva och får inte påverka Juridisk
kommitténs beslut.

•

Förslaget innebär att samtliga GDF ska ha vars sin Juridisk kommitté, men två eller
fler GDF kan komma överens om att tillsätta en gemensam Juridisk kommitté. Ett
sådant samarbete ska regleras i distriktens stadgar.
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•

Av 3 kap. 1 § RF:s stadgar följer att för samtliga val inom RF, idrottsförbund och
föreningar krävs att den nominerade är medlem i en förening ansluten till RF. En
motsvarande bestämmelse föreslås för GDF.

•

Det blir upp till golfklubbarna i distriktet att nominera lämpliga kandidater till GDF:s
Juridiska kommitté. Valberedningen i GDF behöver därför få tilläggsuppdraget att
även bereda ett föreslag till val av Juridiska kommittén.

•

Beslutet om val till ordförande och ledamot i Juridiska kommittén sker i samband med
övriga val till distriktsstyrelse med mera på GDF:s ordinarie höstårsmöte.

•

Den Juridiska kommittén ska bestå av ordförande samt 3–5 ledamöter. Det exakta
antalet ledamöter ska bestämmas av årsmötet. Ordföranden ska väljas för en
mandattid om 1 år. Hälften av ledamöterna ska årligen väljas för 2 år.

•

Ordföranden måste ha juridisk utbildning motsvarande minst fullgjord juristexamen
på universitet (tidigare jur.kand., numera juristexamen).

•

Juridiska kommittén ska, liksom GDF-styrelsen och valberedningen, ha en sådan
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika
åldersgrupper finns representerade.

5. Förslag om att ställa krav på begränsat registerutdrag
Förbundsstyrelsens förslag innebär följande:
•

Alla GDF ska begära att den som har ett arbete eller uppdrag som innebär direkt och
regelbunden kontakt med barn upp till 18 år, ska visa upp ett begränsat utdrag från
belastningsregister.

•

En motsvarande bestämmelse träder i kraft den 1 januari 2020 för SGF och samtliga
golfklubbar och golfbolag.

•

Det är upp till styrelsen i GDF att avgöra om en person som har registrerade brott i
registerutdraget ska anställas eller ges i förtroende att vara ledare i GDF.

•

Förbundsstyrelsen har antagit ett särskilt regelverk, ”Golfens tillämpningsregler för
hanteringen av begränsat registerutdrag i SGF, GDF, golfklubbar och golfbolag”, för att
säkerställa att kontrollerna sker på ett korrekt och rättssäkert sätt.

•

Av golfens tillämpningsregler framgår att kontrollen ska göras årligen för anställd eller
inhyrd personal, coacher, ledare inklusive förtroendevalda i styrelse eller kommittéer,
tränare, domare, tävlingsledare (TD) och tävlingsadministratörer (TC). Även personer
som sedan tidigare är kontrakterade för ovanstående uppdrag omfattas av
registerkontrollen.
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6. Förslag till ändringar i GDF:s mallstadgar
Mot bakgrund av vad som anförts i avsnitt 4 och 5 ovan behöver GDF:s mallstadgar ändras.
Förbundsstyrelsen föreslår att följande ändringar och tillägg görs:

Nuvarande lydelse

Förslag ny lydelse

5 § BESLUTANDE ORGAN

5 § BESLUTANDE ORGAN

GDF:s beslutande organ är GDF-mötet,
extra GDF-möte och GDF-styrelsen.

GDF:s beslutande organ är GDF-mötet,
extra GDF-möte och GDF-styrelsen.

Juridiska kommittén är beslutande organ i
ärenden enligt 14 kap RF:s stadgar.

§ 12 VALBARHET

§ 12 VALBARHET

Valbar till GDF-styrelsen är varje i Sverige
permanent bosatt person.

Valbar till GDF-styrelsen och Juridiska
kommittén är varje i Sverige permanent
bosatt person. För valbarhet krävs också att

den nominerade personen är medlem i en
förening ansluten till Riksidrottsförbundet.

Ledamot i GDF-styrelsen får inte väljas till
revisor eller revisorssuppleant i GDF.
Arbetstagare inom GDF får inte väljas till
ledamot av GDF-styrelsen eller till revisor i
GDF.

Ledamot i GDF-styrelsen får inte väljas till
revisor eller revisorssuppleant i GDF.
Arbetstagare inom GDF får inte väljas till
ledamot av GDF-styrelsen, Juridiska
kommittén eller till revisor i GDF.

GDF-styrelsen, valberedningen, kommittéer
och andra organ bör ha en sådan
sammansättning att jämställdhet mellan
kvinnor och män kan nås samt att olika
åldersgrupper finns representerade.

GDF-styrelsen, Juridiska kommittén,
valberedningen, kommittéer och andra organ
bör ha en sådan sammansättning att
jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås
samt att olika åldersgrupper finns
representerade.

§ 13 ÄRENDEN VID GDF-MÖTE

§ 13 ÄRENDEN VID GDF-MÖTE

Vid GDF:s ordinarie vårmöte ska följande
ärenden behandlas och protokollföras:

Vid GDF:s ordinarie vårmöte ska följande
ärenden behandlas och protokollföras:

[....]

[....]
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Vid GDF:s ordinarie höstmöte ska följande
ärenden behandlas och protokollföras:

Vid GDF:s ordinarie höstmöte ska följande
ärenden behandlas och protokollföras:

1.

upprop, fullmaktsgranskning och
fastställande av röstlängd på grundval
av den av FS upprättade röstlängden

1.

upprop, fullmaktsgranskning och
fastställande av röstlängd på grundval
av den av FS upprättade röstlängden

2.

fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

2.

fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3.

fastställande av föredragningslista

3.

fastställande av föredragningslista

4.

val av ordförande och sekreterare för
mötet

4.

val av ordförande och sekreterare för
mötet

5.

val av två protokolljusterare, tillika
rösträknare, som jämte ordföranden
ska justera mötesprotokollet

5.

val av två protokolljusterare, tillika
rösträknare, som jämte ordföranden ska
justera mötesprotokollet

6.

fastställande av årsavgifter,
verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhets- och
räkenskapsåret

6.

fastställande av årsavgifter,
verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhets- och
räkenskapsåret

7.

fastställande av antalet ledamöter i
GDF-styrelsen

7.

fastställande av antalet ledamöter i
GDF-styrelsen och Juridiska kommittén

8.

Val av
a. ordförande i GDF-styrelsen för en tid
av ett år
b. halva antalet övriga ledamöter i
GDF-styrelsen för en tid av två år

8.

Val av
a. ordförande för en tid av ett år
b. halva antalet övriga ledamöter i
styrelsen för en tid av två år
c. en revisor och en revisorssuppleant
för en tid av ett år
d. tre ledamöter i valberedningen för
en tid av ett år, av vilka en ska
utses till ordförande
9. behandling av styrelsens förslag och i
rätt tid inkomna motioner avseende
distriktets verksamhet

c. ordförande i Juridiska kommittén för
en tid av ett år
d. halva antalet övriga ledamöter i
Juridiska kommittén för en tid av två
år

e. en revisor och en revisors-suppleant
för en tid av ett år
f. tre ledamöter i valberedningen för en
tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande

10. övriga frågor (information och
diskussion)
9.

behandling av styrelsens förslag och i
rätt tid inkomna motioner avseende
distriktets verksamhet

10. övriga frågor (information och
diskussion)
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20 § ÅLIGGANDEN

20 § ÅLIGGANDEN

Det åligger GDF-styrelsen att som
servicegivare till, samordnare av och
demokratiskt ombud för de inom distriktet
tillhörande golfklubbarna:

Det åligger GDF-styrelsen att som
servicegivare till, samordnare av och
demokratiskt ombud för de inom distriktet
tillhörande golfklubbarna:

[….]

[….]

11. utöva bestraffningsrätt enligt 14 kap.
RF:s stadgar, utom i sådana fall som
förbehållits FS enligt 1 kap. 24 § SGF:
12. vara SGF:s remissinstans vid inval av
nya golfklubbar och anslutning av nya
associationer samt vid förlängning av
medlemskap och associationsavtal i
enlighet med riktlinjer som utfärdats
av SGF;
13. delta på SGF:s årliga styrelse- och
verksamhetsseminarier samt de årliga
möten som genomförs med representanter för SGF och samtliga GDF;
14. bedriva kontinuerlig verksamhet i
kommitté- eller projektform i frågor
som rör handicap, regler, juniorer,
tävlingar, bana/miljö och
golfrelaterade utbildningar;
15. granska och uppdatera
funktionärsregistret i GIT över
ansvariga personer för verksamhet
som anges i punkten 14;
16. utbilda distriktsdomare.

11. utöva bestraffningsrätt enligt 14 kap. RF:s
stadgar, utom i sådana fall som förbehållits
FS enligt 1 kap. 24 § SGF:
11. vara SGF:s remissinstans vid inval av nya
golfklubbar och anslutning av nya
associationer samt vid förlängning av
medlemskap och associationsavtal i enlighet
med riktlinjer som utfärdats av SGF;
12. delta på SGF:s årliga styrelse- och
verksamhetsseminarier samt de årliga möten
som genomförs med representanter för SGF
och samtliga GDF;
13. bedriva kontinuerlig verksamhet i kommittéeller projektform i frågor som rör handicap,
regler, juniorer, tävlingar, bana/miljö och
golfrelaterade utbildningar;
14. granska och uppdatera funktionärsregistret i
GIT över ansvariga personer för verksamhet
som anges i punkten 13;
15. utbilda distriktsdomare;

16. i enlighet med lagen (2013:852) om
registerkontroll av personer som ska arbeta
med barn begära att den som anställs eller
erhåller uppdrag inom GDF, om arbetet eller
uppgifterna som personen erbjuds eller
tilldelas innebär direkt och regelbunden
kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt
lagen (1998:620) om belastningsregister.
I enlighet med golfens tillämpningsregler ska
kontrollen göras årligen.
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NY 22 § JURIDISKA KOMMITTÉN
Juridiska kommittén ska bestå av en
ordförande, som väljs för en tid av ett år
samt minst två och högst fem ledamöter.
Hälften av ledamöterna ska väljas årligen för
en tid av två år.
22 § ÖVERLÄMNANDE AV
BESLUTANDERÄTTEN

23 § ÖVERLÄMNANDE AV

[….]

[….]

23 § UTMÄRKELSER

24 § UTMÄRKELSER

[….]

[….]

BESLUTANDERÄTTEN

7. Förbundsstyrelsens yrkande
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

ändra 1 kap 5, 12, 13, 20, 22, 23 och 24 §§ enligt förslaget under punkten 6 ovan.
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