Juridiska Nämnden
BESLUT
meddelat av Juridiska Nämnden den 23 juni 2011 i överklagat avgörande enligt
15 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (5/2011 JurN 5-15)

KLAGANDE

KH, medlem i ÖGGK
Ombud: Advokat EJ

MOTPART

ÖGGK

SAKEN

Överklagat beslut om varning

Bakgrund och yrkanden
ÖGGK (klubben) meddelade den 8 februari 2011 KH skriftligen en varning jämlikt
§ 12 i klubbens stadgar.

Enligt stadgarna får medlem inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att han
motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens
intressen. Härvid ska beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl
för uteslutning ej föreligger får medlemmen tilldelas en varning.

Beslut om varning får inte fattas innan den berörde medlemmen beretts tillfälle att
yttra sig inom angiven tid, minst 14 dagar. Medlemmen ska också underrättas om
skälen för den tilltänkta åtgärden.

Av den skriftliga varningen, så som den har utformats, framgår att klubbens styrelse
beslutat att meddela KH en varning på grund av en misstroendeförklaring
undertecknad av hela styrelsen med undantag för KH som vid tidpunkten för
varningen var ordförande. KH hade beretts tillfälle att yttra sig innan beslutet
meddelades, men han yttrade sig inte inom föreskriven tid.
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KH har överklagat beslutet om varning till Svenska Golfförbundet, Juridiska
Nämnden, och yrkat att varningen ska upphävas.

Klubben har bestritt ändring.

Skäl för beslutet
Juridiska Nämnden, som har tagit del av och gått igenom samtliga handlingar i
ärendet, konstaterar att klubben har handlagt ärendet formellt riktigt.

Det bör enligt Juridiska Nämnden finnas relativt stort utrymme för en golfklubb att
tilldela en medlem en varning, om klubben på objektivt godtagbara skäl anser att
medlemen har skadat eller motarbetat klubbens intressen.

Det har inte framkommit något i ärendet som ger anledning att anta att klubbens
beslut att tilldela KH en varning har grundats på annat än objektivt godtagbara skäl.
Mot denna bakgrund finner Juridiska Nämnden att det i detta fall inte föreligger skäl
för att upphäva det överklagade beslutet.

BESLUT
Juridiska Nämnden avslår överklagandet. Det överklagade beslutet står därför fast.

Detta beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
senast den 14 juli 2011. Prövningstillstånd krävs.

Svenska Golfförbundet
Juridiska Nämnden

Jan Rebane

I detta beslut har deltagit Jan Rebane, ordförande, Bo Bengtsson, Björn Bergman,
Thomas Hedstrand och Mia Reich-Sjögren. Enhälligt.
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