Förbundsmötet 2020
Proposition 1

Ändring av SGF:s stadgar – val av Juridiska
Nämnden på förbundsmötet
1. Sammanfattning av förslaget
Riksidrottsmötet 2019 beslöt att disciplin- och bestraffningskommittéer (till exempel
Juridisk Nämnden i SGF) ska tillsättas och utses av förbundens årsmöten.
Juridiska Nämnden (JurN) är en kommitté inom ramen för SGF:s verksamhet. Nämnden har
på delegation från förbundsstyrelsen behandlat och beslutat självständigt i samtliga
golfrelaterade bestraffningsärenden och föreningsrättsliga ärenden enligt 14 och 15 kap. RF:s
stadgar.
Förbundsstyrelsen har utsett ledamöterna i JurN, vilket skett i samband med att den nyvalda
förbundsstyrelsen haft sitt första styrelsemöte.
Förbundsstyrelsen föreslår i denna proposition dels att ordföranden, ledamöterna och
eventuell suppleant i Juridiska Nämnden ska väljas av förbundsmötet, dels att det nuvarande
uppdraget ska behållas men förtydligas och regleras i stadgarna.
Förslaget innebär tillägg och ändringar av SGF:s stadgar.

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.
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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.”
På RIM 2017 beslöts också att fr.o.m. 1 juni 2021 måste alla idrottsförbund uppnå
jämställdhet genom att minst 40 procent av varje kön är representerat i förbundsstyrelsen
men också genom att såväl kvinnor som män ingår i förbundets valberedning. Bestämmelsen
och kraven regleras i 11 kap 4 § RF:s stadgar, men måste därutöver även skrivas in i
idrottsförbundens stadgar.
SGF har sedan lång tid tillbaka tillämpat principen att såväl förbundsstyrelsen som
valberedningen ska ha en så jämställd sammansättning som möjligt. Av 1 kap 6 § 4 st SGF:s
stadgar följer att:
”SGF bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ
att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns
representerade.”.
RF har vid en nyligen genomförd granskning av SGF:s stadgar påtalat att ordet ”bör” måste
bytas ut till ”ska” för att SGF ska uppfylla den nya bestämmelsen i 11 kap 4 § RF:s stadgar.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att denna mindre men viktiga ändring görs i samband med
att 1 kap 6 § kompletteras med en reglering av Juridiska Nämnden.

3. Nuvarande organisation av Juridiska Nämnden
Juridiska Nämnden (JurN) är en kommitté inom ramen för SGF:s verksamhet.
Förbundsstyrelsen har till JurN delegerat SGF:s beslutanderätt i bestraffningsärenden enligt
14 kap RF:s stadgar samt i föreningsrättsliga ärenden enligt 15 kap 1 och 3 §§ RF:s stadgar.
Regelkommittén behandlar och beslutar ärenden som enbart rör tillämpningen av
Golfreglerna, Spel- och Tävlingshandboken, särskilda tävlingsbestämmelser,
bestämmelserna för SGT och Teen Tour, handicapbestämmelserna med flera regelverk. Dessa
ärenden kan överklagas till Riksidrottsnämnden med stöd av 15 kap. 2 § RF:s stadgar
(prövningstillstånd krävs).
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Det är Förbundsstyrelsen som tillsätter och utser ledamöterna i SGF:s kommittéer och
därmed även JurN. Under det senaste verksamhetsåret har JurN bestått av ordförande, fyra
ledamöter och en suppleant. Förbundsstyrelsen har utsett samtliga på ettåriga
mandatperioder.
JurN utser inom sig en vice ordförande och erhåller nödvändigt kanslistöd. Ordförande och
samtliga ledamöter har juridisk utbildning (jur.kand., juristexamen eller annan högre juridisk
utbildning) samt yrkeskompetens som domare, advokat eller bolagsjurist. För
ordföranderollen har även gällt att personen ska ha domarkompetens.

4. Det formella uppdraget med mera
Uppdraget
JurN har verkat efter en skriftlig instruktion från Förbundsstyrelsen. Avsikten är att JurN
fortsatt ska arbeta efter dessa instruktioner:
•

fortlöpande granska SGF:s stadgar med hänsyn till RF:s och SGF:s verksamhet och
avge förslag till stadgeändringar,

•

följa den idrottsjuridiska utvecklingen i Sverige och göra Förbundsstyrelsen
uppmärksam på frågor av intresse för SGF,

•

fatta beslut självständigt i ärenden om bestraffning och bestraffningsorgan enligt 14
kap. i RF:s stadgar och därvid fullgöra vad Förbundsstyrelsen förbehållit sig enligt 24 §
i SGF:s stadgar (att s.k. förbundstävlingar prövas av SGF som första instans),

•

fatta beslut självständigt i överklagade ärenden om vägrat medlemskap, beslut om
uteslutning eller varning enligt 15 kap 1 § i RF:s stadgar,

•

fatta beslut självständigt i övriga överklagade ärenden enligt 15 kap 3 § i RF:s stadgar
där fråga är om beslut av GK:s eller GDF:s årsmöte eller styrelse.

På begäran ska JurN biträda Förbundsstyrelsen och SGF
•

i frågor angående tillämpning av RF:s stadgar,

•

med förslag till yttranden till domstolar och andra myndigheter,

•

med granskning av civilrättsliga avtal och annan juridisk rådgivning,

•

med förslag till beslut i frågor om medlemskap i eller anslutning till SGF.

På begäran kan JurN även biträda GDF med råd och anvisningar i stadge- och liknande
frågor.
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Ärenden
JurN ska handlägga och självständigt besluta i följande typer av ärenden:
•

Bestraffningsärenden enligt 14 kap RF:s stadgar, som exempelvis farligt spel,
avsiktligt fusk och olämpligt uppträdande. JurN är första instans i ärenden som rör
bland annat förbundstävlingar (tex SGT och Teen Tour) och andra instans i
bestraffningsärenden som har beslutas på distriktsnivå och överklagats till JurN.

•

Klubbärenden och föreningsrättsliga ärenden enligt 15 kap RF:s stadgar som
exempelvis beslut som fattas på årsmöten, styrelsebeslut på klubb och beslut om
uteslutning eller varning av klubbmedlemmar.

JurN:s beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden.
Antalet ärenden i JurN uppgår till 10–15 per år.

Arbetsgång och arbetsmängd
1. Klubb eller golfspelare skickar en skriftlig överklagan alternativt skriftligt anmälan till
JurN.
2. Ordförande i JurN och tjänsteman på Förbundskansliet handlägger ärendet inför
beslut.
3. Mejlväxling mellan klubben/klaganden, motparten och JurN. I enstaka fall (2–3
ärenden/år) håller JurN muntligt förhör med parterna och syn på den aktuella platsen.
4. Ordförande i JurN utser en ledamot till referent med uppdrag att formulera förslag till
beslut. JurN tar in adjungerad förbundsdomare vid behov. Samarbetar med
regelkommittén vid behov.
5. Samtliga i JurN ska lämna synpunkter på förslaget till beslut.
6. Beslut ska fattas inom max 5 veckor av minst tre personer i JurN.
7. Beslutet kommuniceras till parterna samt publiceras i avidentifierad form på golf.se
samt distribueras till GDF med flera.
JurN har 2–3 fysiska möten per år utöver muntliga förhör och syn. Ordförande- och
ledamotskapet i JurN är ideella uppdrag som omfattar en arbetsmängd på uppskattningsvis
minst 40 timmar per år.
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Kravprofil
Valberedningen och ytterst Förbundsmötet har att bestämma över kravprofilerna för de olika
rollerna i JurN.
Förbundsstyrelsen anser dock att det mot bakgrund av komplexiteten i ärendena, och att de
involverade parterna måste tillförsäkras en rättvis och rättssäker behandling, behöver ställas
upp ett fortsatt krav på att samtliga i JurN har en juridisk utbildning motsvarande minst
fullgjord juristexamen på universitet. Ordföranden ska dessutom ha erfarenhet av
domarvärv inom domstolsväsendet, vilket motsvarar minst fullgjord notarietjänst.
Därutöver ska det vara motsvarande krav på sammansättningen av JurN som på
Förbundsstyrelsen och Valberedningen vad gäller fördelningen mellan kvinnor och män.
Av 3 kap 1 § RF:s stadgar följer att samtliga personer som väljs till JurN måste vara
medlemmar i en svensk idrottsförening (golfklubb). Det kravet gäller för övrigt under hela
mandatperioden.

5. Förslag till ny reglering av JurN:s arbete och uppdrag
Förbundsstyrelsens förslag innebär följande:
•

JurN tilldelas fortsatt rollen att vara beslutande organ i SGF vad gäller hanteringen av
samtliga bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar, och samtliga
föreningsrättsliga ärenden enligt 15 kap. 1 och 3 §§ RF:s stadgar.

•

JurN:s beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden. Förbundsstyrelsen kan inte
överpröva och får inte heller påverka Juridisk kommitténs beslut.

•

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. Denna
bestämmelse gäller även för JurN.

•

Det blir upp till GDF och golfklubbarna att nominera lämpliga kandidater.
Valberedningen får i uppdraget att även bereda ett föreslag till val av JurN.

•

Det slutliga valet av ordförande, ledamöter och eventuell suppleant sker i samband
med övriga val på Förbundsmötet.

•

JurN ska bestå av Ordförande, 4–6 ledamöter och 0–1 suppleanter. Förbundsmötet ska
årligen besluta om det exakta antalet ledamöter och suppleanter.

•

Ordföranden ska väljas för en mandattid om 1 år. Ledamöterna ska väljas på 2 år, men
det första året, d.v.s. 2020, ska hälften av ledamöterna väljas på 1 år och resterande på
2 år. En eventuell suppleant ska väljas på 1 år.
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•

JurN utser en vice ordförande inom sig.

•

Ordförande, ledamöter och suppleant som står för omval ska senast den 31 oktober
meddela om de står till förfogande eller inte.

•

Därutöver ska det finnas krav på att ordförande, samtliga ledamöter och eventuell
suppleant har juridisk utbildning motsvarande minst fullgjord juristexamen på
universitet. Ordföranden ska dessutom ha erfarenhet av domarvärv inom
domstolsväsendet, vilket motsvarar minst fullgjord notarietjänst.

•

Det ska vara motsvarande krav på sammansättningen av JurN som på
Förbundsstyrelsen och Valberedningen vad gäller fördelningen mellan kvinnor och
män. Mot bakgrund av vad som framgår under avsnitt 2 ovan, ska ordet ”bör” ändras
till ”ska” i 1 kap 6 §,

•

Av 3 kap 1 § RF:s stadgar följer att ordförande, samtliga ledamöter och eventuell
suppleant måste vara medlem i en svensk idrottsförening (golfklubb).
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6. Förslag till ändringar i SGF:s stadgar
Mot bakgrund av vad som anförts i avsnitt 5 och 6 ovan behöver SGF:s stadgar ändras.
Förbundsstyrelsen föreslår att följande ändringar och tillägg görs:

Nuvarande lydelse

Förslag ny lydelse

1 kap 5 §

1 kap 5 §

Beslutande organ

Beslutande organ

SGF:s beslutande organ är förbundsmötet
(FM), extra förbundsmöte och
förbundsstyrelsen (FS). Då FM inte är
samlat är FS beslutande organ.

SGF:s beslutande organ är förbundsmötet
(FM), extra förbundsmöte och
förbundsstyrelsen (FS). Då FM inte är
samlat är FS beslutande organ.

FS äger delegera sin beslutanderätt i vissa
grupper av ärenden till särskilda organ
eller till SGF:s högste tjänsteman.

Juridiska Nämnden (JurN) är beslutande
organ i ärenden enligt 14 kap RF:s stadgar
och föreningsrättliga ärende i 15 kap 1 och
3 §§ RF:s stadgar.
FS äger delegera sin beslutanderätt i vissa
grupper av ärenden till särskilda organ
eller till SGF:s högste tjänsteman.

1 kap 6 §

1 kap 6 §

Valbarhet

Valbarhet

Valbar till FS och valberedning är varje i
Sverige permanent bosatt person.

Valbar till FS, JurN och valberedning är
varje i Sverige permanent bosatt person.

En arbetstagare i SGF, golfdistriktsförbund
(GDF) eller klubb får inte väljas till ledamot
i respektive organs styrelse eller till revisor
i organet.

En arbetstagare i SGF, golfdistriktsförbund
(GDF) eller klubb får inte väljas till ledamot
i respektive organs styrelse eller till revisor
i organet. En arbetstagare i SGF får inte

Arbetstagare inom RF:s organisationer får
inte vara revisor eller revisorssuppleant i
förbund.

Arbetstagare inom RF:s organisationer får
inte vara revisor eller revisorssuppleant i
förbund.

SGF bör ha en sådan sammansättning i
styrelse, valberedning, kommittéer och
andra organ att jämställdhet mellan
kvinnor och män kan nås samt att olika
åldersgrupper finns representerade.

SGF ska ha en sådan sammansättning i
styrelse, JurN, valberedning, kommittéer
och andra organ att jämställdhet mellan
kvinnor och män kan nås samt att olika
åldersgrupper finns representerade.

väljas till JurN.
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1 kap 13 §

1 kap 13 §

Ärenden vid förbundsmöte

Ärenden vid förbundsmöte

Vid FM ska följande ärenden förekomma:
[.…]

Vid FM ska följande ärenden förekomma:
[….]

15. fastställande av antalet ledamöter i FS;

15. fastställande av antalet ledamöter i FS

och JurN;
[….]

[….]

18. föredragning av valberedningens
förslag och nominering av andra
kandidater till FS, verksamhetsrevisorer,
revisor, revisorssuppleant och
valberedning;

18. föredragning av valberedningens
förslag och nominering av andra
kandidater till FS, JurN,
verksamhetsrevisorer, revisor,
revisorssuppleant och valberedning;

[….]

[….]

20. val av ordförande och övriga
ledamöter i FS samt
verksamhetsrevisorer, revisor och
revisorssuppleant;

20. val av ordförande och övriga
ledamöter i FS, val av ordförande och
övriga ledamöter i JurN samt
verksamhetsrevisorer, revisor och
revisorssuppleant;

[….]

[….]

1 kap 16 §

Ny 1 kap 16a §

Kommittéer

Juridiska Nämnden (JurN)

FS tillsätter det antal kommittéer som FS
önskar och utser årligen lämpligt antal
kommittéledamöter.

JurN ska bestå av en ordförande, som
väljs för en tid av ett år, minst fyra och
högst sex ytterligare ledamöter samt
högst en suppleant för en tid av ett år.
Hälften av ledamöterna ska väljas årligen
för en tid av två år.
Ny 1 kap 16b §
Kommittéer
FS tillsätter det antal kommittéer som FS
önskar och utser årligen lämpligt antal
kommittéledamöter.
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1 kap 18 §

1 kap 18 §

Valberedning

Valberedning

[….]

[….]

Valberedningen ska senast den 31 oktober
meddela GDF och klubbar vilkas styrelseoch revisorsmandat som utgår med
arbetsåret, om några avsägelser då
föreligger och begära förslag till
ledamöter, revisor och revisorssuppleant
för följande valperiod. Förslag ska vara beredningen tillhanda senast den 31
december.

Valberedningen ska senast den 31 oktober
meddela GDF och klubbar vilkas mandat
till FS, JurN och revisionsuppdrag som
utgår med arbetsåret, om några
avsägelser då föreligger och begära förslag
till ordföranden, ledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter för följande valperiod.
Förslag ska vara valberedningen tillhanda
senast den 31 december.

[….]

[….]

1 kap 24 §

1 kap 24 §

Bestraffningsrätt

Bestraffningsrätt och föreningsärenden

Bestämmelserna om bestraffning finns i
14 kap RF:s stadgar.

Bestämmelserna om bestraffning finns i
14 kap RF:s stadgar och om
föreningsärenden i 15 kap RF:s stadgar.

Böter får åläggas enskild person med
högst det belopp som anges i 14 kap 5 §
RF:s stadgar.

Böter får åläggas enskild person med
högst det belopp som anges i 14 kap 5 §
RF:s stadgar.

Avstängning kan, enligt 14 kap. 6 § RF:s
stadgar, omfatta även träning i anläggning
som disponeras av den avstängdes klubb
eller annan klubb, som är medlem i eller
ansluten till SGF.

Avstängning kan, enligt 14 kap. 6 § RF:s
stadgar, omfatta även träning i anläggning
som disponeras av den avstängdes klubb
eller annan klubb, som är medlem i eller
ansluten till SGF.

FS förbehålles bestraffningsrätten i ärende
om förseelse begången vid
förbundstävling eller internationell tävling.

JurN är första instans i ärenden om
bestraffning för förseelser begångna vid
förbundstävling eller internationell tävling.
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7. Förbundsstyrelsens yrkande
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

ändra 1 kap 5, 6, 13, 16, 18 och 24 §§ enligt förslaget under punkten 6 ovan.
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