Sollentuna, 2011-07-15

Information till SBF:s medlemmar
Konkurrensverket har i beslut daterat den 13 maj 2011 ålagt SBF att genomföra vissa ändringar i
sitt regelverk. Beslutet gäller omedelbart, men har överklagats av SBF till Marknadsdomstolen.
Med anledning av beslutet har SBF följande information att ge.
Konkurrensverket har i beslutet meddelat följande ålägganden:
1. Svenska Bilsportförbundet ska ändra punkterna 7.1 och 7.2 i sina Gemensamma regler så att
de inte längre begränsar möjligheten för licensinnehavare att anmäla sig till, delta i eller inneha
uppdrag vid bilsporttävling som inte sanktionerats av Svenska Bilsportförbundet, utöver vad
som är nödvändigt och proportionerligt för att säkerställa att bilsporttävlingar inom ramen
för Svenska Bilsportförbundet ska kunna anordnas och genomföras på ett säkert, rättvist och
välordnat sätt, eller ett därmed jämförbart erkänt legitimt syfte.
2. Svenska Bilsportförbundet ska vidare ändra sina Gemensamma regler så att det tydligt framgår att om licensinnehavare, med beaktande av åläggandet i punkt 1, har begränsad rätt att
anmäla sig till, delta i eller inneha uppdrag vid bilsporttävling som inte sanktionerats av
Svenska Bilsportförbundet, ska berörda licensinnehavare ha möjlighet att begära motiverade
beslut i enskilda fall och få beslut överprövade av en opartiskt sammansatt instans, såsom
Riksidrottsförbundets skiljenämnd eller allmän domstol.
Konkurrensverket har angett att åläggandena i punkterna 1och 2 ovan ska ha genomförts av SBF
senast den 15 juli 2011. Konkurrensverket har vidare ålagt SBF att på ett tydligt sätt informera
alla sina medlemmar om innehållet i dessa punkter. Informationen ska enligt beslutet även finnas
lättillgänglig på SBF:s hemsida under ett år från och med den 15 juli 2011.
SBF har med anledning av åläggandena ändrat punkterna 7.1 och 7.2 i de Gemensamma reglerna.
Vidare har SBF lagt till två nya punkter, punkten 7.4 respektive punkten 7.5 i de Gemensamma
reglerna. Dessa punkter har utformats enligt följande:
G 7.1 Tävlingslicenser
Allmänt
Innehavare av gällande licens får medverka som tävlande i tävling, som inte sanktionerats av SBF,
endast om SBF godkänt detta efter ansökan.
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G 7.2 Funktionärslicenser
Allmänt
Innehavare av gällande licens får inneha uppdrag eller vara arrangör i tävling, som inte sanktionerats av SBF, endast om SBF godkänt detta efter ansökan.

G 7.4 Om ansökan enligt punkterna G 7.1 Allmänt och G 7.2 Allmänt
En licensinnehavare som önskar anmäla sig till, delta i, arrangera, eller inneha uppdrag vid en bilsporttävling som anordnas av en arrangör som inte är ansluten till SBF enligt punkten G 7.1 Allmänt eller G 7.2 Allmänt, kan ansöka om tillstånd för sådant deltagande.
Sådan ansökan om deltagande ska lämnas skriftligt till SBF och vara egenhändigt undertecknad.
Ansökan ska ha inkommit till SBF inom skälig tid före tävlingsdagen, varefter ärendet skall behandlas skyndsamt.
Blankett för ansökan, tillsammans med kriterier för godkännande, finns på SBF:s hemsida under
/ Ladda Hem/Blanketter/Juridik. (Tidigast från 1/8 2011)

G 7.5 Överklagande av beslut enligt punkten G 7.4
Beslut av SBF efter ansökan enligt punkten G 7.4 får överklagas av den som beslutet angår hos
SBF:s juridiska kommitté (JK). Överklagandet ska lämnas skriftligen, vara egenhändigt undertecknat och ha inkommit till JK inom fem arbetsdagar från det att SBF/SDF meddelat beslut.
JK ska meddela beslut skyndsamt.
Beslut av JK får överklagas av den som beslutet angår hos Riksidrottsförbundets skiljenämnd.
Överklagandet ska lämnas skriftligen, vara egenhändigt undertecknat och ha inkommit till
Riksidrottsförbundets skiljenämnd inom fem arbetsdagar från det att JK meddelat beslut.

Har ni frågor avseende dessa förändringar i de Gemensamma reglerna är ni välkomna att
kontakta SBF.
Vänliga hälsningar,
Styrelsen Svenska Bilsportförbundet
e.u. Crister Nystrand, SBF:s Kansli..
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