Den 20 februari 2017
Till

Förbundsmötet 2017

PROPOSITION nr 2 - Beslut om disciplinnämnder
Nu gällande stadgar för boxningsidrotten antogs av Förbundsmötet 2012;
stadgarna för förbund och distriktsförbund skall stå i överensstämmelse
med Svensk Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar.
Svenska Boxningsförbundet (SBF) har utarbetat förslag till nya stadgar för
svenska boxningsförbundet och nya normalstadgar för boxningsdistrikten
baserat på RF:s stadgekommittés nya stadgemallar för SF (förbund) och SDF
(specialidrottsdistriktsförbund). Detta stadgearbete har delgivits SDF:n på
ett distriktsordförandemöte den 17 december 2016 i Kumla. RF:s intentioner
avser bl.a. inrättande av nya nämnder. Ingen erinran emot inrättande av fristående disciplinnämnder har inkommit till SBF. SBF:s VU har utarbetat en
instruktion (arbetsordning) för SBF:s disciplinnämnd, vilken underställts RF
och visat sig vara i kongruens med RF:s stadgar.
SBF:s styrelse får därför lägga förslag till Förbundsmötet 2017 att besluta
om inrättande av fristående Disciplinnämnder till förbundet och distrikten
genom att ändra i nuvarande stadgar enligt följande:
Stadgarna för SBF
1 kap Grundläggande bestämmelser
§ 4 Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och
förbundsstyrelsen samt av årsmötet valda nämnder.
(Ny text är understruken. Notera att kommittéer och utskott/arbetsgrupper
som SBF-styrelsen tillsätter INTE berörs av denna regel. Dessa grupper är
således INTE några beslutande organ gentemot årsmötet utan skall alltid
redovisa till förbundsstyrelsen för fastställelse av sina åtgärder/”beslut”.
Disciplinkommittén inom styrelsen utgår. Beslut av Dopingkommission och
Dopingnämnden ligger utanför Förbundsmötets och styrelsens beslutsrätt.)
3 Kap Förbundsmötet
§ 21 Ärenden vid förbundsmötet
15. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av två år.
16. Val av halva antalet övriga ledamöter inkl suppleanter i Disciplinnämnden för en tid av två år.

(Vid årsmötet 2017 skall samtliga övriga ledamöter och suppleanter utses - en
på ett år och en på två för att få en kontinuitet.)
17. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år.
18. Val av halva antalet övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år.
(Notera: Ändrad punktordning när det gäller valberedningen och gamla p 16).
4 Kap Förbundsstyrelsen
§ 28 Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 15 kap. RF:s stadgar
(överklaganden av beslut som inte avser bestraffningsärenden).
8 Kap Disciplinnämnden
§ 43 Sammansättning och uppgift
Disciplinnämnden består av ordförande och 2 övriga ledamöter.
Disciplinnämnden prövar bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar
och Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av
idrottslig verksamhet.
(Ett nytt kapitel med nya paragrafer. Av instruktionen för Disciplinnämnden
framgår vilka ärenden som nämnden ska pröva som första instans respektive
överklagandeinstans i relation till SDF-nämnderna. Dessa ärenden kan
ändras, varför de inte bör specificeras i stadgan.)
§ 44 Överklagande
Disciplinnämndens beslut får överklagas hos RIN.
§ 45 Bötessumma
Disciplinnämnden har rätt att ålägga enskild person böter om högst 50 000
kr.
§ 46 Valbarhet
Ledamot av förbundsstyrelsen eller dess kommittéer är inte valbar till
Disciplinnämnden.
Arbetstagare hos förbundet eller dess SDF får inte väljas till ledamot eller
suppleant i Disciplinnämnden.
Bilaga
Instruktion (arbetsordning) för disciplinnämnd
Normalstadgarna för SDF
De normalstadgar som SBF:s årsmöte fastställer för SDF:en behöver justeras
i paritet med SBF:s stadgar. Det blir en uppgift för Stadgekommittén.

I avvaktan på detta skall följande gälla för SDF:en, vilket Förbundsmötet
2017 behöver besluta om:
Beslut om Disciplinnämnd på SDF-nivå
Disciplinnämnd i distrikten skall bestå av ordförande och 2 övriga ledamöter
med en suppleant.
Disciplinnämnden skall som första instans pröva och besluta i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar och fastställd instruktion.
Disciplinnämndens beslut får överklagas till Svenska Boxningsförbundets
Disciplinnämnd.
Beträffande valbarheten till distriktens Disciplinnämnder gäller samma
regler som för SBF:s Disciplinnämnd.
Förbundsstyrelsen äger på ansökan av två eller flera SDF besluta om en
gemensam Disciplinnämnd för berörda SDF.
Antalet Disciplinnämnder i landet får dock inte understiga fyra stycken
fördelade jämnt inom rikets gränser.
Instruktion för Disciplinnämnd
SBF:s styrelse får vidare föreslå att Förbundsmötet fastställer förslaget till
Instruktion för SBF:s Disciplinnämnd att bifogas till SBF:s stadgar och till
normalstadgarna för SDF:n.
För SBF:s styrelse
Tommy Lindström
Förbundsordförande

