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Disciplinärenden
Hur går
föreningen
tillväga?

§

I stridens hetta kan det bli bråk mellan

spelare eller mot domare och funktionärer.
Då är det viktigt att det finns ett tydligt regelverk att följa. Korpens stadgar säger att det är
föreningens styrelse som är första instans vid
ett disciplinärende. Många korpföreningar har
dock delegerat frågan och tillsatt en särskild
bedömningsnämnd som fått fullmakt att besluta om påföljder vid disciplinärenden.
Skulle den anmälda parten inte vara nöjd med
bedömningsnämndens beslut i ärendet så kan
denne överklaga till korpidrottsnämnden. Vi
har nedan skapat en kort genomgång av korpidrottsnämndens uppgift samt tips på hur en
bedömningsnämnd fungerar och hur den bör
agera gällande disciplinärenden
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Korpidrottsnämnden

Bedömningsnämnd

Samtliga specialidrottsförbund som är upptagna i
Riksidrottsförbundet har en disciplinnämnd eller
en juridisk nämnd. Denna nämnd är det högsta
dömande organet inom det förbundet där det verkar,
hos Korpen heter denna instans korpidrottsnämnden.
Stänger exempelvis en korpförening av en spelare
har denna spelare rätt att få sin sak prövad i högre
instans och detta sker i korpidrottsnämnden. Nöjer
sig inte spelaren med nämndens beslut överklagar
spelaren detta till riksidrottsnämnden.

Hur ska en bedömningsnämnd i föreningen
vara sammansatt?
En bedömningsnämnd består av minst tre personer.
Ett exempel för en förening med flera lagidrottssektioner kan vara att nämnden innehåller två ständiga
ledamöter och att den sektionsansvarige som ärendet
berör kallas in beroende på vilken idrott det gäller.
Anställda får inte sitta som ledamöter i nämnden
men de får gärna vara adjungerade.

Man kan jämföra ett ärende inom idrotten med ett
mål i domstol.
Tingsrätten – Korpföreningens bedömningsnämnd
Hovrätten – Korpidrottsnämnden
Högsta Domstolen – Riksidrottsnämnden

Hur dokumenteras möten och beslut
i bedömningsnämnden?
Vid handläggningen av ett bestraffningsärende ska
alltid protokoll föras. Beslut, samt vilka personer
som deltagit i beslutet ska alltid skickas ut skriftligt
till de berörda. Det ska framgå tydligt att beslutet
kan överklagas till korpidrottsnämnden samt inom
vilken tid överklagan ska skickas in.

Korpidrottnämnden hanterar alltså överklagan i
bestraffningsärenden och är dessutom rådgivande i
stadgefrågor. Personerna i nämnden är förtroendevalda och har olika specialkompetenser och de väljs
vid representantskapet. Ledamöterna väljs på två år
och ordförande på ett år.
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Från förseelse på planen
till korpidrottsnämnden
1. Anmälan lämnas till föreningens
bedömningsnämnd.
a. Det är endast domaren och/eller den drabbade som
kan lämna in en anmälan.
b. Det är endast enskilda personer som kan anmälas,
inte hela lag. En anmälan per person således.
c. Färdig mall med rubriker för alla relevanta uppgifter som behövs för anmälan finns att ladda ner i
Korpens marknadsbank.
2. Anmälan skickas ut till parterna som
får chansen att yttra sig.
a. Det ska tydligt framgå när yttrandet senast ska
vara inne och hur det skickas in. Normalt får parterna sju till tio dagar på sig att lämna in sitt yttrande
och det kan skickas in via e-post.
Alla parter (den anmälde, domaren och den drabbade, samt om det finns vittnen) i konflikten ska få
chansen att yttra sig.
b. Väljer man att inte yttra sig anses detta som att
parten godkänner att bedömningsnämnden fattar
beslut utifrån hur situationen beskrivs i de övriga
inkomna handlingarna.
8

3. Beslut tas i föreningens bedömningsnämnd
a. Bedömningsnämnden behöver tre ledamöter närvarande för att nämnden ska kunna fatta beslut om
påföljd i ett disciplinärende. Namn på samtliga som
deltagit i beslutet skall framgå.
b. Beslutet skickas till alla berörda parter. Det måste
tydligt framgå att den anmälde har möjlighet att överklaga beslutet till korpidrottsnämnden, samt adress
dit och innan vilket datum. Mall för hur beslut kan
skrivas finns att ladda ner i Korpens marknadsbank.
4. Den anmälde överklagar
a. Om den anmälda parten inte är nöjd med den påföljd
bedömningsnämnden beslutat om så kan denne överklaga beslutet till korpidrottsnämnden. Överklagan ska
komma in senast tre veckor efter att beslutet tagits i
föreningen (mall finns i marknadsbanken). Korpidrottsnämnden samlar sedan in alla handlingar i ärendet och
ser om det finns anledning att ändra föreningens beslut.
Viktigt att processen gått rätt till fram till detta, annars
kan beslutet ogiltigförklaras av korpidrottsnämnden. .
b. Handlingar som korpidrottsnämnden kräver in av
föreningen vid en överklagan:
• Anmälan (domarrapport)
• Beslut
• Protokoll
• Yttrande från inblandade parter
• Spelarförteckning
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Tänk på detta
vid påföljdsbeslut
Vi lät korpidrottsnämnden ordförande, Margaretha
Ivarson, ge våra bedömningsnämnder ute i landet
några enkla tips att ha med sig i nämnden när de ska
ta beslut om påföljder i disciplinärenden.
• Kontrollera att den anmälde är medlem i föreningen. Om den anmälde inte skulle vara medlem kan
det inte bli ett ärende för föreningens bedömningsnämnd.
• Hellre fria än fälla!
• Var noga. Har den anmälde verkligen gjort sig
skyldig till det denne är anmäld för?
• Endast enskilda personer kan straffas, inga kollektiva bestraffningar!
• Kom ihåg att varje ärende är unikt, inget är det
andra likt. Därför är det svårt att ha en mall på eventuella ”straff”. Så återigen – hellre fria än fälla.
• Vid bedömningen skall alla handlingar finnas med.
Anmälan (domarrapporten), protokoll och yttranden.
• Alla parter ska få tillgång till dessa handlingar
enligt RF:s stadgar 14 kap 12 §. Detta för att man
ska kunna bemöta eventuella felaktigheter.
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Ett exempel på disciplinärende i förening
En spelare i korpföreningen Göteborg får under en innebandymatch matchstraff och tilldelas en så kallad M3a
(Matchstraff 3) enligt Korpen Göteborgs tävlingsregler.
Detta innebär att spelaren automatiskt blir avstängd resten av den pågående matchen plus en (1) match till enligt
tävlingsreglerna.
Domaren ansåg dock att förseelsen var så pass grov att
den skulle kunna rendera i mer än en match avstängning.
Domaren skriver då en domarrapport och anmäler detta
som ett bestraffningsärende till korpföreningens bedömningsnämnd.
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Om bedömningsnämnden anser att den anmälde
begått ett ”brott” så ska denne få sitt straff genom
tillrättavisning, böter eller avstängning. Beslutet måste
alltid hänvisas till Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap
4§ tillrättavisning, 5§ böter (som är tveksamt hos Korpen)
eller 6§ avstängning. Väljer man 6§ så ska man besluta
om antal matcher eller högst två år avstängning. Det
är dock väldigt sällsynt att så långa straff utdöms vid
disciplinärenden.
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Kontakt

Kontakta gärna korpidrottsnämnden om ni
vill ha råd om hur man hanterar disciplinärenden.
Ordförande Margareta Ivarsson,
tel: 0706-17 66 87
e-post: margaretha.ivarson@korpen.se

Litteraturtips

Idrottens bestraffnings- och antidopingregler
Hübinette och Malmsten.
Finns att köpa via SISU Idrottsböcker.
Riksidrottsförbundet stadgar
Finns att ladda ner på www.rf.se

Mallar

Det finns mallar för Spelarförteckning,
Anmälan, Beslut och Överklagan att ladda
ner i Korpens marknadsbank.
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Vet du...
... vad korpidrottsnämnden gör?
sid 4
... hur en förenings bedömningsnämnd
ska vara sammansatt?
sid 5
... hur man hanterar ett disciplinärende i
en bedömningsnämnd?
sid 8-9
... att endast enskilda personer kan anmälas
för ett disciplinärende, inte hela lag?
sid 10
... att beslut om påföljd alltid ska hänvisas till
Riksidrottsförbundet stadgar kapitel 14?
sid 13

