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Motion till Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma 2023

Motion angående disciplinnämnden

Vid Svenska Budo & Kampsportsförbundets (SB&K) förbundsstämma 2020 beslutades det
om ändring av stadgarna gällande disciplinnämnden. Detta i enlighet med de beslutade
ändringar i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar som skedde vid Riksidrottsmötet 2019,
gällande att ett specialidrottsförbunds disciplinnämnd ska väljas på förbundets stämma.
SB&Ks disciplinnämnd väljs alltså numera av stämman istället för som tidigare utses av
förbundsstyrelsen. Anledningen till denna ändring var att nämnden ska separeras från den
politiska makten, det vill säga förbundets styrelse.

De ändringar av stadgarna som gjordes 2020 är inte mycket att orda om, de går i enlighet
med RFs stadgar och en Disciplinnämnd tycker vi är att föredra som första instans för
bestraffningsärenden. Det som vi med denna motion vill lyfta är vad vi inom Svenska
Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet finner något besvärligt med disciplinnämnden, samt förslag
till lösningar. Det handlar dels om nämndens utformning men också om arbetssätt och
handläggningstider.
Vi har nämligen under året blivit tydligt varse om den långa och något otydliga procedur som
följer på en anmälan till disciplinnämnden, vilket vi inte tycker är hållbart för ett så pass stort
förbund som Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Vi som underförbund vill inte behöva besluta i bestraffningsärenden själva utan vill kunna
använda oss av Disciplinnämnden men när hanteringen drar ut så på tiden så kan det finnas
behov av exempelvis avstängningar i väntan på beslut från disciplinnämnden, vilket vi nu har
fått lära oss den “hårda vägen”.

I korthet anser vi:
● att det saknas en struktur för hantering av ärenden, eller den är i alla fall inte tydlig

för oss som underförbund. Vi får idag inte veta om ett ärende har mottagits eller hur
lång handläggningstiden kan komma att vara.

● att antalet ledamöter i disciplinnämnden är alltför få för att kunna hantera
arbetsbelastningen och den mängd anmälningar som inkommer

● att risken för jäv är alltför stor då antalet ledamöter i disciplinnämnden endast uppgår
till tre personer. Ju fler personer i disciplinnämnden desto enklare att kunna avsäga
sig ett ärende.

● att det, på grund av ovanstående, ändå finns en stor risk för jävsituationer trots den
ändring som gjordes i stadgarna 2020.

● att handläggningstiden är alltför lång
● att beslut om bestraffningar bör publiceras på SB&Ks hemsida.
● att ett förbund i SB&Ks storlek bör ta bestraffningsärenden på ett större allvar och att

storleken på disciplinnämnden bör vara i relation till förbundets storlek.

Med anledning av ovanstående vill Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet presentera ett
antal förslag till beslut som vi hoppas kan förbättra ärendehanteringen hos Svenska Budo &
Kampsportsförbundet och dess disciplinnämnd.



Förslag till beslut

- att förbundsstämman beslutar att utöka antalet ledamöter i disciplinnämnden och
därmed ändra stadgarna enligt nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 5 § Ärenden 3 kap. 5 § Ärenden

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

…
26. Val av ordförande i
disciplinnämnden samt 4, 6 eller 8
övriga ledamöter. Antalet övriga
ledamöter bör vara lika fördelat mellan
könen,

12 kap. 1 § Disciplinnämnden 12 kap. 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 5, 7 eller 9
ledamöter varav minst hälften 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.

- att förbundsstämman beslutar att SB&Ks styrelse gör en utredning om arbetssätt för
Disciplinnämnden

- att förbundsstämman beslutar att SB&Ks styrelse tar fram och beslutar om en
arbetsordning för Disciplinnämnden, där det även framgår tydligt för både
disciplinnämnd och anmälare hur ett ärende hanteras och hur lång
handläggningstiden uppskattas vara (ett exempel på en arbetsordning finns att hitta
här).

- att förbundsstämman beslutar att de av disciplinnämnden beslutade bestraffningar
publiceras offentligt på SB&Ks hemsida.

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet

Margareta Myhr
Förbundsordförande

https://ridsport.se/download/18.61659338181ccc48f1b669a/1662461234929/Arbetsordning%20f%C3%B6rtroendeorganisationen%20centralt.pdf
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Årsmöteshandlingar 2023 

YTTRANDE MOTION 
Disciplinnämnden  
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår att stämman beslutar  

• att bifalla motionärens första och andra att-sats om att om att ge 
Förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda Disciplinnämndens arbetssätt 
och ta fram en arbetsordning där det framgår tydligt för både 
Disciplinnämnden och för anmälare hur ett ärende hanteras. 

• att anse att motionärens tredje att-sats är besvarad i och med 
Förbundsstyrelsens yttrande. 

 
 
Yttrande 
Förbundsstyrelsen (FS) har under året fått hantera flera frågor av disciplinär 
karaktär. Vi håller med Svenska BJJ-förbundet om att Disciplinnämndens uppdrag 
med fördel kan stärkas upp med fler ledamöter och med en tydligare arbetsordning 
där det framgår för både Disciplinnämnd och för anmälare hur ett ärende hanteras.  
 
FS har även diskuterat Svenska BJJ-förbundets förslag om att de av Disciplinnämnden 
beslutade bestraffningarna publiceras offentligt på SB&K:s hemsida. FS kan se 
fördelar med att publicera besluten offentligt, då det kan sänka trösklarna för 
idrottsutövare att göra en anmälan om missförhållanden inom våra idrotter. Det ska 
råda nolltolerans mot olika typer av övergrepp inom idrotten. FS har dock inte hunnit 
utreda de risker och konsekvenser som förslaget har för anmälaren, eller om en 
publicering skulle kunna bryta mot gällande lagstiftning vad gäller till exempel GDPR.  
 
FS menar att innan årsmötet tar ett beslut om att de av Disciplinnämnden beslutade 
bestraffningar publiceras offentligt på SB&K:s hemsida bör frågan utredas, så att 
årsmötet får ett samlat grepp om de risker och konsekvenser som kan följa med 
beslutet, samt att FS hinner utreda frågan om publicering bryter mot någon gällande 
lagstiftning. 
 


