Pressmeddelande Boden Hockey

Mot bakgrund av det som skett senaste veckan känner vi oss nödgade att meddela följande.
Flera klubbar hörsammar nu Föreningen Hockeyettans uppmaning att utebli från utsatta
tävlingsmatcher mot oss. Syftet är att Bodens Hockeyförening (BHF) skall tvingas ingå i Föreningen
Hockeyettan samt underteckna det av Föreningen Hockeyettan påtvingade affärsavtalet. Ett avtal där
vi avlövas vårt självbestämmande. Detta trots att Riksidrottsnämnden i slutligt avgörande har
förklarat detta upplägg för ogiltigt och olagligt.
Vi beklagar att Föreningen Hockeyettan och dess klubbar för ner denna tvist på isen och låter den
drabba andra än den rätteligen berör.
Svenska Ishockeyförbundet (SIF) har medvetet trotsat RIN och ger indirekt Föreningen Hockeyettan
sitt stöd genom att återinföra den regel som Riksidrottsnämnden ogiltigförklarat i april. Därför ser vi
inte någon annan möjlighet än att vidta aktiva åtgärder för att komma till rätta med situationen. SIF
dröjer med beslut om åtgärder för inställda matcher utan stöd i tävlingsbestämmelserna vilket
ytterligare förvärrar situationen.
Vi kommer aldrig låta oss tvingas till något som vi inte själva väljer. Det är vår rätt och den är skyddad
i grundlagen. Vi sände in en dispensansökan till SIF redan den 6 november 2020 med begäran att få
stå utanför Föreningen Hockeyettan. Vi har inkommit med påminnelser men SIF har fortfarande inte
återkommit med något giltigt beslut i frågan. I elva månader har SIF tydligt visat sin ovilja att fatta
beslut vilket har lett till stora skador för vår verksamhet.
Vi har den 13 augusti 2020 begärt att SIF ska tilldela oss sändningsrätten för våra hemmamatcher. Vi
har den 28 oktober 2020 begärt att saken ska handläggas skyndsamt. Den 22 december 2020
förnyade vi ansökan (trots frånvaro av beslut). Vi förnyade återigen ansökan inför denna säsong men
har fortfarande inte erhållit något giltigt beslut från SIF. I fjorton månader har SIF med tydlig ovilja
underlåtit att fatta beslut vilket har lett till stora skador för vår verksamhet.
Vi beklagar som sagt att ATG Hockeyettan och SIF tillåter detta att leta sig in på isen, rakt in i hjärtat
på vår sport. Vi är nu i ett läge där vi omedelbart behöver vidta åtgärder för att försvara Boden
Hockey. Vi har därför idag inlämnat en anmälan med en begäran om att Riksidrottsstyrelsen ska se
över hur SIF fungerar och arbetar då vi ser uppenbara brott mot RFs stadgar, ex. risk för korruption.
SIF återinför en ogiltig och olaglig bestämmelse vilken bryter mot Riksidrottsförbundets stadgar. SIFs
styrelsemedlem Anders Källström som även sitter som styrelsemedlem i ATG, har deltagit i beredning
och beslut kopplat till detta likväl som Boden Hockeys många ansökningar. Bordläggningar och
fördröjningar samt ovilja till att lämna besked har varit direkt ofördelaktiga för Boden Hockey men till
fördel för ATG. Vi ser en tydlig jävsituation.
Vi har även informerat SIF om att vi avser påkalla skiljedom mot förbundet. Grunden för detta är den
av RIN ogiltigförklarade tävlingsbestämmelsen 6.1. Den är orsaken till att vi tvingats vara medlem
samt ingå osunda avtal med ATG Hockeyettan för att få spela i SIFs förbundsserie Hockeyettan. Vi
hävdar att SIF är ansvariga för alla de intäktsbortfall samt kostnader detta medfört oss.
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