
Regler för hantering av disciplin- och regelärenden i Sveriges SF  
 

1. Syfte och omfattning 
Syftet med dessa regler är att åstadkomma en rättssäker, effektiv och enhetlig handläggning av disciplin- och 
regelärenden i Sveriges Schackförbund. 

2. Anmälan 
Ärende om åtgärd för förseelse mot förbundets stadgar eller andra regler som utfärdats av förbundet får tas upp 
till handläggning endast under förutsättning att skriftlig anmälan om förseelsen inkommit till Sveriges 
Schackförbunds kansli. 

Anmälan ska vara undertecknad av anmälaren eller innehålla annan tillförlitlig identifikation av anmälaren. 
Anmälan ska också innehålla namnet på den anmälde, tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången 
och de närmare omständigheterna rörande det inträffade samt den bevisning som åberopas. 

Om anmälan är ofullständig får beslutande instans förelägga den anmälande att inom viss tid komplettera 
anmälan. 

Är organ till vilket anmälan inkommit inte behörigt att handlägga ärendet, ska det genast översända ärendet till 
Sveriges Schackförbunds kansli. 

Har anmälan inkommit till obehörigt organ men inom rätt tid, ska anmälan anses ha skett inom föreskriven tid 
trots att anmälan kommit behörigt organ tillhanda först efter utgången av den i punkt 3 angivna tiden. 

Sveriges Schackförbunds styrelse eller någon av förbundets kommittéer har rätt att anmäla ett ärende eller på 
annat sätt initiera en utredning. Sådan åtgärd ska likställas med annan anmälan enligt ovan. 

3. Preskription 
Påföljd för förseelse får inte åläggas någon, om inte förseelsen anmälts för disciplinär åtgärd senast inom två 
månader från det förseelsen begicks eller blev känd. Påföljd får inte i något fall utdömas när 12 månader förflutit 
från dagen för förseelsen, om inte utredning krävs för att klargöra alla relevanta omständigheter. Om sådan 
utredning krävs så börjar inte tidsfristerna ovan löpa innan utredningen är slutförd. 

4. Jäv 
Ledamot får inte delta i utredning och prövning av ärende, i vilket ledamoten själv eller ledamotens förening är 
part, eller av vars utgång ledamoten eller ledamotens förening kan vara beroende, eller i vars handläggning inom 
annat organ ledamoten tidigare deltagit, eller i vilket ledamoten på annat sätt får anses vara jävig. Jävsfrågor 
avgörs av den beslutande instansen, varvid den ledamot vars oberoende prövas, inte får delta i beslutet.   

5. Handläggning 
Utredning och beslut gällande regelfrågor och tävlingsförseelser av disciplinär natur handläggs av Tävlings- och 
regelkommittén. I övriga ärenden avgör kansliets chef, efter samråd med styrelsens ordförande, i varje enskilt 
fall vilken instans som utreder och beslutar i ärendet. 

Beslutande instans ska ge den anmälde tillfälle att yttra sig över anmälan. Den anmälde ska få tillgång till 
samtliga handlingar och annat åberopat material i ärendet. 

Part får anlita ombud. Ombud ska på begäran av beslutande instans styrka sin behörighet genom fullmakt. 

Beslutande instans får besluta om fullständig utredning genom egen försorg.  

Om part, vittne eller annan, som ska höras och inte behärskar svenska, eller har hörselnedsättning eller 
talsvårigheter, får tolk anlitas. Beslutande instans utser och bekostar  i förekommande fall lämplig person att 
biträda som tolk. Den som är jävig i förhållande till sak eller part får inte anlitas som tolk. 

Beslutande instans får inte ta ut administrationsavgift för handläggning. Part svarar själv för sina egna kostnader 
i ärendet. Kostnader för bevisning eller annan utredning som beslutande instans beslutat om på eget initiativ 
svarar beslutande instans för. 

Vid handläggningen ska föras protokoll över vad som förekommit i ärendet. 



Ärende ska handläggas skyndsamt och en tidsplan ska upprättas om ärendet är omfattande. 

6. Överläggning mm 
Beslut får inte avse annan händelse eller förseelse än som omfattas av anmälan. Beslut får inte heller grundas på 
påstående eller bevis som den anmälde inte fått tillfälle att yttra sig över. 

I tveksamma fall ska hellre frias än fällas.  

Vid omröstning ska den mening gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöterna. 

Har någon mening fått hälften av rösterna, ska den gälla, om den innebär frikännande eller lindrigare påföljd än 
övriga meningar. 

Kan en fråga inte avgöras på detta sätt, men vill flertalet fälla, och är de inte ense om påföljden, då ska de röster, 
som avgetts för den strängaste påföljden anses avgivna även för den närmast lindrigare och därefter, om det 
erfordras, meningarna efter samma grundsats sammanläggas, tills en mening måste anses omfattad av flertalet 
röstande. 

7. Dokumentation av beslut 
Beslut ska vara skriftligt oavsett om beslutet är friande eller fällande. Av beslutet ska framgå vilka ledamöter 
som deltagit i beslutet.  

Är beslutet fällande ska det innehålla uppgift om förseelsens art, tillämpad bestämmelse och påföljd.  

Av beslutet ska i förekommande fall framgå hos vilken högre beslutande instans överklagande kan ske och vilket 
datum ett överklagande senast ska ha inkommit, samt vad part i övrigt har att iaktta för att söka ändring i 
beslutet.  

8. Expediering, publicering mm  
Beslut ska, även om beslutet meddelats på annat sätt, genast och i vart fall senast inom tre dagar sändas till 
parterna.  

Sveriges Schackförbunds kansli ska registrera alla påföljder som utdömts. Även ändring eller efterskänkande av 
påföljd ska registreras. Registret är inte offentligt.  

Beslut kan publiceras på förbundets hemsida. Publicering görs i anonymiserad form om inte särskilda skäl 
föreligger. 

9. Verkställighet 
Beslut fattat av Disciplin- och regelnämnden vinner omedelbar laga kraft. Beslut i lägre instans vinner laga kraft 
när tiden för överklagan gått ut och ärende inte överklagats. 

10. Överklagande mm 
Beslut som fattats av första instans får av såväl anmälande som bestraffad part i förekommande fall överklagas 
hos Sveriges Schackförbunds Disciplin- och regelnämnd.  

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen. Överklagandet ska ha kommit in till Sveriges 
Schackförbunds kansli senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelats.  

I överklagandet ska anges vilket beslut som avses, vilken ändring som begärs och skälen för den begärda 
ändringen. 

Är organ till vilket överklagandet inkommit inte behörigt att handlägga ärendet, ska det genast översända ärendet 
till Sveriges Schackförbunds kansli. 

Har överklagandet inkommit till obehörigt organ men inom rätt tid, ska överklagandet anses ha skett inom 
föreskriven tid trots att överklagandet kommit Sveriges Schackförbunds kansli till handa först efter utgången av 
den i sjunde stycket angivna tiden. 

Överklagat beslut får inte ändras utan att tillfälle beretts sådan part som direkt berörs av beslutet motpart att yttra 
sig över överklagandet. Om det vid handläggningen av ärende hos lägre beslutande instans förekommit grovt 
formfel kan dock högre beslutande instans undanröja sådant beslut utan iakttagande av denna regel. 



Om förfarandet i övrigt hos högre beslutande instans gäller i tillämpliga delar vad i detta kapitel är stadgat om 
förfarandet hos lägre beslutande instans. 

Beslut fattat av Sveriges Schackförbunds Disciplin- och regelnämnd kan inte överklagas. 

11.  Rättelse av beslut 
Finner beslutande instans att beslut till följd av skrivfel, felräkning eller annat liknande förbiseende innehåller 
uppenbar oriktighet, får beslutande instans, sedan parterna getts tillfälle att yttra sig, meddela beslut om rättelse. 

 

Fastställt av Sveriges Schackförbunds styrelse den 2018-01-27. 


