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Årsmöteshandlingar 2023 

PROPOSITION  
Stadgeändring: Disciplinnämnden, antal ledamöter och mandat 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår att stämman beslutar  

• att anta styrelsens förslag på ändringar i SB&K:s stadgar 3 kap. 5§, 5.1 p 
26, 12 kap. 1§, 1.1 och 12 kap. 2§, 2.1. 

 
 
Bakgrund 
Svenska BJJ-förbundet inkom med en motion rörande Disciplinnämndens arbetsgång 
då den i perioder haft en upplevd oklar arbetsordning samt långa 
handläggningstider. Svenska BJJ-förbundet föreslår i sin motion ett ökat antal 
ledamöter, att arbetsordningen uppdateras samt att Disciplinnämndens beslut 
offentliggörs.  
 
Förbundsstyrelsen håller med Svenska BJJ-förbundet om att antalet ledamöter i 
Disciplinnämnden med fördel kan utökas och att arbetsordningen bör uppdateras. 
Förbundsstyrelsen anser även att Disciplinnämnden bör ha mandat att handlägga 
ärenden inte bara utifrån 14 kap. i RF:s stadgar, utan även utifrån 15 kap. i RF:s 
stadgar och 11 kap. i SB&K:s stadgar. När det gäller publicering av 
Disciplinnämndens beslut kommer Förbundsstyrelsen under året att utreda detta. 
 

Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 
     

3 kap  Förbundsstämma 3 kap  Förbundsstämma 
5 § Ärenden 5 § Ärenden 
 …   … 

5.1 26. Val av ordförande i 
disciplinnämnden samt 2 övriga 
ledamöter. Antalet övriga ledamöter 
ska vara lika fördelat mellan könen, 

5.1 26. Val av ordförande i 
disciplinnämnden samt sex övriga 
ledamöter. Antalet övriga ledamöter 
bör vara lika fördelat mellan könen, 
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Nuvarande lydelse Förbundsstyrelsens förslag 
     

12 kap  Bestraffningsärenden 12 kap  Bestraffningsärenden 

1 § Disciplinnämnden 1 § Disciplinnämnden 
1.1 Förbundet har inrättat 

Disciplinnämnden, vilken är första 
instans för bestraffningsärenden. 
Nämnden ska bestå av tre ledamöter 
varav minst en bör vara jurist eller ha 
motsvarande erfarenhet, en av dessa 
ska leda arbetet som nämndens 
ordförande. Nämndens ledamöter 
utses av Förbundsstämman. Medlem 
av UF-styrelse eller FS kan inte vara 
medlem i Disciplinnämnden. Om jäv 
uppstår rörande medlem i nämnden, 
ska FS utse annan person som är 
medlem i Förbundet att inträda 
tillfälligt i Disciplinnämnden för det 
aktuella ärendet. 

1.1 Förbundet har inrättat 
Disciplinnämnden, vilken är första 
instans för bestraffningsärenden. 
Nämnden ska bestå av sju ledamöter 
varav minst hälften bör vara jurister 
eller ha motsvarande erfarenhet, en av 
dessa ska leda arbetet som nämndens 
ordförande. Nämndens ledamöter 
utses av Förbundsstämman. Medlem 
av UF-styrelse eller FS kan inte vara 
medlem i Disciplinnämnden. Om jäv 
uppstår rörande medlem i nämnden, 
ska FS utse annan person som är 
medlem i Förbundet att inträda 
tillfälligt i Disciplinnämnden för det 
aktuella ärendet. Vid omröstning med 
lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst.  

 …   … 
2 § Överträdelser 2 § Överträdelser 
2.1 Medlem i Förbundet som i sin roll som 

utövare, instruktör eller annan 
funktionär inom förening eller inom 
uppdrag för Förbundet centralt, i UF 
eller i SDF, begår överträdelse, kan 
bestraffas enligt reglerna i 14 kap. RF:s 
stadgar samt Idrottens 
antidopingreglemente och 
matchfixningsreglemente. 

2.1 Medlem i Förbundet som i sin roll som 
utövare, instruktör eller annan 
funktionär inom förening eller inom 
uppdrag för Förbundet centralt, i UF 
eller i SDF, begår överträdelse, kan 
bestraffas enligt reglerna i 11 kap. 
SB&K:s stadgar samt 14 kap. och 15 
kap. RF:s stadgar samt Idrottens 
antidopingreglemente och 
matchfixningsreglemente. 

 


