Proposition 2015:1 Förbundsstämman i Svenska Karateförbundet 2015-03-07
avseende ändring av Svenska Karateförbundets stadga 9 kapitel
bestraffningsärenden
De föreslagna förändringarna är i huvudsak dels ett förtydligande, att Juridiska
nämnden är första instans vid överklagande enligt RF stadga 15 kapitel. Detta
reglerades tidigare i direktiv till Juridiska nämnden. Dels har vi föreslagit en möjlighet
till utökad nämnd. Det sista för att undvika jävssituationer vid beslutsfattande.
Nuvarande text
9 kap Bestraffningsärenden

1 § Bestämmelser
1.1 Förbundets Juridiska nämnden, är första instans för bestraffningsärenden.
Nämnden skall bestå av tre ledamöter, varav två skall vara jurister, en av dessa
skall leda arbetet som nämndens ordförande.
Juridiska nämndens ledamöter utses av förbundsstyrelsen.
2 § Överklagan
2.1 Vid överklagan av juridiska nämndens beslut skall ärendet hänskjutas till
förbundsstyrelsen, som är andra instans.
2.2 Förbundsstyrelsens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden.
3 § Bestraffning
3.1 Förbundsstyrelsen förbehåller sig, eller det organ till vilket den överlåtit sin
bestraffningsrätt, rätten att bestraffa i enlighet med stöd av RF:s stadgar 14 kap.
4 § RF:s stadgar
4.1 RF:s stadgar 14 kap skall tillämpas, om annan bestämmelse inte finns i denna
stadgar.
Ändras till
9 kap Bestraffningsärenden
1 § Bestämmelser
1.1 Förbundets Juridiska nämnden, är första instans för,



bestraffningsärenden (RF: stadga 14 kapitel)
överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärende (RF: s stadga
kapitel 15)

1.2. Nämnden skall bestå av tre till fem ledamöter, varav lika eller flest till antalet ska
vara jurister, en av dessa skall leda arbetet som nämndens ordförande.
1.3. Juridiska nämndens ledamöter och dess ordförande utses av förbundsstyrelsen.

2 § Överklagan
2.1 Vid överklagan av juridiska nämndens beslut skall ärendet hänskjutas till
förbundsstyrelsen, som andra instans.
2.2 Förbundsstyrelsens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden.
3 § Bestraffning
3.1 Förbundsstyrelsen förbehåller sig rätten, eller det organ till vilket den överlåtit
sådan bestraffningsrätt, att bestraffa med stöd av RF:s stadgar 14 kapitel.
4 § RF:s stadgar
4.1 RF:s stadgar 14 kapitel skall tillämpas, om det inte anges i denna stadga att
annan bestämmelse skall tillämpas.

/Förbundsstyrelsen

