Svenska Ridsportförbundet
Disciplinnämnden
Ärende 2021-4
Per capsulam
Deltagande: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Anna Björklund vice ordförande och referent,
Jenny Johansson, Ragnar Olsson, Magnus Ringmark, Anna Torstenson, Hans Anders Odh, Mikael
Sedolin, Jörgen Larsson.
Saken
Allvarlig kränkning enligt Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar kapitel 14.2 punkt 8.
Efter genomgång av handlingarna och överläggning fattar disciplinnämnden följande (per capsulam)
Beslut
att meddelas 29 september 2021
Disciplinnämnden ogillar anmälan då anmälan inkommit efter utgången av preskriptionstiden för
de aktuella gärningarna.
Skäl
Bakgrund
Anmälaren har anfört att den anmälde, genom de i anmälan beskrivna handlingarna, i samband
med idrottsutövning allvarligt har kränkt personer. Vederbörande påstås ha sexuellt utnyttjat
personerna genom att i egenskap av tränare och arbetsgivare tillskansa sig sexuella tjänster från
personerna som påstås ha befunnit sig i beroendeställning. Anmälaren anför att handlingarna ska
anses som en allvarlig kränkning enligt RF:s stadgar 14.2.8.
Samtliga beskrivna gärningar har förekommit tidigare än mars 2014, men anmälaren yrkar att, för i
det fall preskriptionstiden enligt RF:s stadgar kapitel 14.10 stycke 3 inte är tillämpligt, ska regler om
preskription tolkas enligt lag om sexuella brott mot minderåriga. Det innebär att anmälaren yrkar
att preskriptionstiden ska räknas från det att den som utsatts har blivit myndig.
Disciplinnämnden gör följande bedömning
Bestämmelsen med rubriceringen ”allvarlig kränkning” infördes i RF:s stadgar 14.2.8 i maj 2019.
Samtidigt infördes regler om förlängd preskriptionstid till och med 10 år för ”allvarlig kränkning” i
dessa stadgars kapitel 14.10. För övriga förseelser i RF:s stadgar gäller bland annat att påföljd inte
får åläggas när fyra år eller mer förflutit från dagen för förseelsen.
Enligt de preskriptionsregler som gällde när de anmälda gärningarna påstås ha utförts – alltså
innan mars 2014 – gällde en maximal preskriptionstid på 4 år för förseelser enligt RF:s stadgar. De
anmälda gärningarna preskriberades således senast under februari 2018.
Möjlighet att ålägga påföljd för de anmälda förseelserna preskriberades dessutom innan de nya
reglerna om förlängd preskriptionstid infördes i maj 2019.
Enligt svensk rätt kan förvisso preskriptionsregler ges retroaktiv verkan, men det gäller inte för
brott som redan är preskriberade. Se bland annat nedan utdrag ur Departementsserie (Ds) 2007:1
sidan 18, Preskription vid allvarliga brott:

”Varken legalitetsprincipen, regeringsformen eller Europakonventionen förbjuder att nya
bestämmelser om preskription görs tillämpliga för brott som begås innan de nya bestämmelserna
träder i kraft, förutsatt att brotten inte redan preskriberats enligt tidigare bestämmelser.”
Då de anmälda gärningarna preskriberades i februari 2018 och var alltså preskriberade när de nya
preskriptionsreglerna infördes i maj 2019 ogillar disciplinnämnden anmälan. Någon prövning i sak
kan därför inte göras.
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning.

Överklagande
Disciplinnämndens beslut får senast 2021-10-20 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN.
Adress: riksidrottsforbundet@rf.se
Postadress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm.
Ange ärendets nummer som referens.
Observera att Riksidrottsnämnden i vissa fall först måste lämna prövningstillstånd.

Cecilia Tholse Rogmark
Ordförande

Anna Björklund
Referent

