
 

 

Direktiv för Svenska Karateförbundets Juridiska Nämnd 

Fastställda av förbundsstyrelsen den 28 april 2015 

 

Den huvudsakliga instansordningen i bestraffningsärenden är: - Svenska Karateförbundets 

juridiska nämnd - Förbundsstyrelsen - Riksidrottsnämnden (RIN) (för vissa ärenden krävs 

prövningstillstånd) 

Bestämmelser om handläggning av bestraffningsärenden och brott mot 

tävlingsbestämmelser finns huvudsakligen i Riksidrottsförbundets stadgar 14 och 15 kap 

samt i 13 kap (regler mot doping). 

I Svenska Karateförbundet finns bestämmelserna i förbundets stadgar 8 kap samt 9 kap 

(regler mot doping). 

- JN skall följa det idrottsjuridiska utvecklingen och uppmärksamma förbundsstyrelsen (FS) 

på frågor som berör Svenska Karateförbundets (SKF) verksamhet. 

 - JN skall regelbundet göra översyn av SKF stadgar och – när översynen ger underlag för 

detta – lämna förslag på ändringar till förbundsstyrelsen.  

- JN skall ta initiativ till och föreslå förbundsstyrelsen att, inom SKF, genomföra lämplig 

utbildningsverksamhet inom det idrottsjuridiska området.  

- JN skall bereda ärenden av juridisk natur som förbundsstyrelsen hänskjuter till JN.  

- JN skall fatta beslut i ärenden om bestraffning enligt 14 kap i RF stadgar i enlighet med vad 

som förbehållits enligt SKF stadgar 9 kap 1 §. 

 - JN skall fatta beslut i överklagade ärenden om vägrat medlemskap, beslut om uteslutning 

eller varning enligt RF stadga 15 kap 1 §. 

- JN beslut enligt 14 och 15 kap RF stadga skall genast rapporteras till FS.  

- JN skall, när det uppkommer ärende av stor principiell betydelse, ärende som berör 

uteslutning av klubb eller annat ärende där särskilda skäl talar för det, hänskjuta ärendet till 

FS för beslut. När ärende på detta sätt överlämnas till FS skall JN samtidigt lämna ett förslag 

till beslut med motivering. 

 



 
 

 

 Arbetsordning för Juridiska nämnden 

1. Juridiska nämnden övertar förbundsstyrelsens befogenheter som bestraffningsorgan 

enligt Riksidrottsförbundets stadgar och skall arbeta med samma självständighet och 

oberoende som en domstol. 

 

2. Handläggning av ärende skall ske med största skyndsamhet och noggrannhet.  

 

3. Till grund för nämndens arbete ligger Riksidrottsförbundets stadgar, förbundets 

stadgar, förbundets tävlingsbestämmelser och tävlingsreglementen samt anvisningar, 

och övriga beslut av förbundsmöte och förbundsstyrelse.  

 

4. Nämnden skall hålla sig underrättad om förbundets grundläggande beslut av 

policykaraktär.  

 

5. Nämnden skall göra förbundsstyrelsen uppmärksam på ändringar i 

Riksidrottsförbundets bestraffningsregler. 

 

6. Nämnden utses av förbundsstyrelsen och består av tre till fem ordinarie ledamöter 

varav en skall vara ordförande. Ordförande och en ledamot ska vara jur. kand. 

Nämnden utser en sekreterare inom eller utom styrelsen.  

 

7. Nämnden sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutför med tre 

ledamöter.  

 

8. Nämnden skall löpande informera förbundsstyrelsen om sina beslut samt även i 

övrigt hållas styrelsen underrättad om nämndens verksamhet. 


