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Svar med anledning av skrivelse från Svenska Ishockeyförbundet 2021-09-14 

Riksidrottsstyrelsen (RS) har mottagit Svenska Ishockeyförbundet (SIHF:s) skrivelse 

daterad 2021-09-14. RS behandlade den inkomna skrivelsen vid sammanträde den 24 

september 2021 varvid styrelsen uppdrog till ordförande och GS att, med ledning av den 

förda diskussionen, i samråd besvara den inkomna skrivelsen från SIHF.  

RS ser mycket allvarligt på att ett SF inom RF genom ett styrelsebeslut aktivt skulle 

besluta att inte följa Riksidrottsnämndens (RIN:s) beslut i ett enskilt ärende. Detta strider 

mot det gemensamma avtalet – RF:s stadgar – som ett förbund genom medlemskapet i 

RF förbundit sig att följa. 

RS noterar att RIN i det i skrivelsen aktuella ärendet har beslutat att undanröja det 

överklagade beslutet, det vill säga SIHF:s beslut gällande Boden Hockeyförenings 

ansökan om dispens från kravet att var medlem i ligaorganisationen Hockeyettan, och att 

återförvisa ärendet till SIHF för den åtgärd vartill förbundet finner lämpligt. Den förening 

som överklagat beslutet hos RIN, Boden hockeyförening, befinner sig i och med SIHF:s 

agerande i ett mer eller mindre rättslöst läge, något som är djupt otillfredställande.  

RS förväntar sig av samtliga medlemsförbund inom RF att RIN:s beslut följs. SIHF 

uppmanas att skyndsamt hantera Boden Hockeyförenings ansökan om dispens från 

kravet att vara medlem i ligaorganisationen Hockeyettan och det med ledning av RIN:s 

förda resonemang i det aktuella beslutet. 

RS noterar för övrigt att SF, jämte 11 kap. 2 § RF:s stadgar, är skyldig att på begäran 

sända in sina tävlingsregler till RS. RS har härvid rätt att påkalla ändring av 

tävlingsreglerna om de strider mot RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga. 
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Ett tydligt exempel på en olämplig tävlingsregel är en tävlingsregel som står i strid med 

svensk lagstiftning. 

Eventuella frågor besvaras av chefsjurist Elin Johansson via e-post till 

elin.johansson@rfsisu.se eller samtal till 08-699 61 43. 

Stockholm, dag enligt ovan 
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