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20.3 PROPOSITION – INSTRUKTION FÖR JURIDISKA 
NÄMNDENS ARBETE OCH ANSVARSOMRÅDE 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

att godkänna förbundsstyrelsens avrapportering, slutsats och att uppdraget från 2020 

därmed anses slutfört.  

 

Juridiska nämnden infördes 2014 med syfte att som Gymnastikförbundets enda 

bestraffningsorgan hantera ärenden som härrör sig till 14 kapitlet RF:s stadgar. Vid 

förbundsmötet 2020 beslutades att bifalla Hammarbygymnasternas motion angående 

juridiska nämndens arbete. Beslutet löd att: 

Bifalla Hammarbygymnasternas förslag att uppdra åt förbundsstyrelsen att till förbundsmötet 2022 

föreslå en instruktion för Juridiska nämndens arbete med ansvarsområden, där avsteg från samtliga 

delar av Gymnastikens barnrättigheter (eller motsvarande dokument) hanteras, för beslut vid 

förbundsmötet 2022. I det fall den nya instruktionen innehåller andra ansvarsområden än 

bestraffningsärenden ska även ett tydligt överklagandesystem för dessa framgå. Detta uppdrag ska 

ingå i den av FS föreslagna stadgeöversynen. 

Förbundsstyrelsen ställer sig fortsatt, precis som 2020, bakom andemeningen i motionärens 

förslag. Under utredningsprocessen är det förbundsstyrelsens slutsats att juridiska 

nämndens ansvarsområden framgår av Riksidrottsförbundets och Gymnastikförbundets 

stadgar. Dessa kompletterat med Gymnastikförbundets uppförandekod samt 

Riksidrottsförbundets anvisningar ger ramar för juridiska nämndens både arbete och 

ansvarsområde. Slutsatsen är därför att ytterligare styrande dokument riskerar att skapa 

otydligheter i stället för önskad tydlighet.  

I den av förbundsstyrelsen föreslagna stadgerevidering har juridiska nämndens uppdrag 

lyfts till ett eget kapitel där det framgår att uppdraget omfattar bestraffningsärenden i 

enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar, 14 kapitlet.  

Förbundsstyrelsen föreslår även ett förtydligande angående föreningens åliggande som 

medlem i Gymnastikförbundet. Här framgår även en ny del som går under benämningen 

”Vid kännedom om oegentlighet i förening” (9 kapitlet 4 §). Denna paragraf i stadgarna 

syftar till att skapa tydlighet i hanteringen i de fall Gymnastikförbundet får kännedom om 

oegentligheter i en medlemsförening.  

Båda förändringarna har till syfte att tydliggöra var och hur olika frågor ska och kan 

hanteras. Det är viktigt att vi arbetar för välmående föreningar med starka föreningsstyrelser 

som har förutsättningar att hantera frågor i närmiljön.  

Förbundsstyrelsen beslutade i februari 2022 om anvisningar för barn- och 

ungdomsgymnastiken. Anvisningarna har tagits fram för att tydliggöra hur vi bedriver 
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verksamheten inom barn- (7–12 år) och ungdomsgymnastiken (13–18 år) i enlighet med 

barnkonventionen och andra styrande dokument. Anvisningarna syftar till att vägleda 

föreningar, ledare och enskilda medlemmar i föreningar då utvecklingsmodell, 

uppförandekod och barnkonventionen ska omsättas i praktisk verksamhet. Avsikten är att 

de ska fungera både som ett stöd och som en anvisning som ska följas. De ska ge vägledning 

i olika frågor, men framför allt öppna upp för ett levande samtal kring hur föreningens 

verksamhet ska utformas. Anvisningen är uppdelad i tre separata delar: 

1. Anvisning för hur vi bedriver träning 

2. Anvisning för hur vi genomför tävling 

3. Anvisning för nivågruppering, selektering/toppning och urval 

Samt ett fjärde avsnitt som beskriver vad som sker om vi inte följer anvisningen. I och med 

att dessa är beslutade av förbundsstyrelsen så är de att betrakta som ett förtydligande från 

förbundsstyrelsen i hur vi tolkar våra stadgar och är således även ett stöd för juridiska 

nämnden i sitt uppdrag. 

Juridiska nämnden har redan idag riktlinjer för hur de arbetar. Dessa har inte formaliserats 

tidigare. Dessa består av följande punkter: 

• Juridiska nämnden ska, när en anmälan inkommer, bekräfta att den har mottagits och 

samtidigt informera om den fortsatta processen. 

• Juridiska nämnden ska, i förekommande fall, göra förbundsstyrelsen uppmärksam på 

erforderliga ändringar i förbundets regelverk. Juridiska nämnden ska även hålla sig 

uppdaterad på den idrottsjuridiska utvecklingen i Sverige och i förekommande fall 

uppmärksamma Gymnastikförbundets generalsekreterare på för förbundet relevanta 

frågor.  

• Juridiska nämnden ska i så stor utsträckning som är möjligt använda ett vardagligt 

språk. 

• Juridiska nämndens ledamöter ska iaktta sekretess i fråga om nämndens överläggningar 

och hantera personuppgifter varsamt. En lämplig hantering av personuppgifter innebär 

att varje ledamot säkerställer att dokument innehållande personuppgifter inte sprids till 

obehöriga samt att den ledamot som ansvarat för ett ärende efter avslutat ärende 

ombesörjer att dokumentationen arkiveras enligt Gymnastikförbundets rutiner. 

Därutöver ska alla övriga dokument samt korrespondens relaterade till ärendet som 

innehåller personuppgifter raderas från ledamöternas e-postmappar och andra 

lagringsplatser, och papperskopior förstöras. 

• Om juridiska nämnden gör bedömningen att en anmäld förseelse är av straffrättslig 

karaktär ska Gymnastikförbundets generalsekreterare informeras.  

  

Med ovan beskrivningar som grund har förbundsstyrelsen efter dialog med motionären 

kommit till slutsatsen att uppdraget från 2020 bättre lämpar sig som en rapport och att 

uppdraget ska anses vara slutfört. 

 


