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Ang: tolkning av Riksstämmas beslut- retroaktiv ersättning för mixedlandslaget i VM 20,l9

Varför?

Vi skriver till alla distrikt för att få ett förtydligande av ett beslut som togs under Riksstämman 2019 ("RS"), men

som sedan har tolkats olika av förbundets s$relse å ena sidan respektive kaptenen för mixedlandslaget i VM å

den andra.

Då det rör ett avsevärt belopp och dessutom har lett till en risk för en rättsprocess anser vi det vara viktigt att

involvera distrikten. Vi har försökt att framställa saken så neutralt som mojligt, men inser att det är svårt att
undvika att i någon grad förmedla vår egen hållning.

Historik

Mixedktass i EMA/M är något nytt och instiftades ursprungligen för VM 2019. EBL Önskade då en Europazon-

kvalificering till detta mästerskap, men var för sent ute för att lågga en sådan samtidigt med Övriga klasser (som

spelade EM i Ostende sommaren 2018). I stället anordnades ett särskilt mixed-EM i Portugal i februari 2019.

SBF ansåg att man inte skulle finansiera några mixedläg, vare sig till EM eller det senare VM. SBF erbjÖd sig att

betala startavgiften (4 000 EUR, dvs drygt 42 000 kr) och landslagströjor. Detta kommunicerades tydligt till alla

intressenter, i fallet VM på förbundets hemsida (lånk: h&gllrryrv-,"ffi-Y#n#j5"h-l.[i-qi#Så:,.ftft1Jru]"d""{ii,6.t.Ul}]y1"tpt-mff4.$}).

Då deltagarna sjålva skulle finansiera resa och uppehälle ansåg SBF att man inte kunde följa normala uttag-

ningsprinciper - en UK som tar ut laget. I stållet ombads intresserade att själva anmäla sig, varefter en uttag-

ningsiavting anordnades med den på fOrhand kommunicerade förutsättningen att vinnande lag skulle få reple-
sentera Svårige. I såväl EM som VM spelades en sådan uttagning. I bägge fallvann ett ffrmannalag som i EM

reste själva, i VM kompletterade med ett av dem själva utvalt tredjepar. Det ska betonas att flera par avstod att
kandidera till lagen pga just kostnadsaspekten.

I enlighet med förutsåttningarna betalade såväl EM- som VM-laget för sina flygbiljetter och sina hotell.

Till RS låmnades tre motioner in angående mixed. Samtliga tre föreslog att mixedlag skall behandlas på lika

villkor som övriga icke-juniorlandslag (dvs: open, damer, veteraner).

I motion ett står bl a formuleringen: "Vi yrkar att Riksstämman beslutar att förbundet bekostar utgifter fÖr mixed-

landslaget i EM och VM från och med innevarande säsong enligt samma principer som gäller för övriga

landslag... "

RS beslut och protokoll (Lank lr.tLiu:.Suq1a,ry{u-sse4-qhf}&dge.sc0lh$€ly"S-3its$*4;rfRnmfkfii.I$/.fEla@riii.]:;17-g)

I protokollet står följande: "Beslutades: Att bifalla motionen, med tillåggsyrkandet från styrelsen om att juniorer

inte ska omfattas av det hela då andra förutsättningar gäller för dem. Likaså ska finansieringen gÖras inom
beslutad budgetram och gåller från och med Riksstämman 2019".

Den sista meningen skrevs då protokollföraren ansåg att diskussionen gick i den riktning att.framtida
mixedlandslag ska finansieras på lika villkor som övriga landslag, inte med retroaktiv eftekt. ProtokollfÖraren

avsåg också meningen med ordet "finansieringen" som lika med "betalningen [till landslagen]". j,i,.
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Ersättningskrav

Efter RS inkom krav på ersättning från kaptenen för mixedlandslaget i VM gällande kostnader för resa och

uppehälle. Kravet är på dryga 95 tkr.

Kansliet och sedermera styrelsen för SBF har nekat utbetalning av denna summa av skäl som redogÖrs för

nedan.

Mixed landslaqets kaptens arqument

Det huvudsakliga argumentet från mixedlandslagets kapten år att formuleringen av RS beslut inte motsäger

meningen i Moiion 1 "från och med innevarande säsong" (vilket ska anses som fr o m 1 juli 2019). Ordet

"finanslering" i sista meningen ska endast avse hur förbundet framskaffar medlen att betala'

Stvrelsens arqument

Förutsättningarna för EM och VM var tydligt angivna. Spelare anmälde intresse för deltagande med utgångspunkt

från att marisjalva måste betala resa och uppehälle. För något så ovanligt som ett upphävande av ett av SBF

fattat och kommunicerat beslut [att inte bestrida kostnader fullt ut] och att bevilja betalning retroaktivt anser vi att

stämman borde ha uttryckt en reversering av detta beslut mycket tydligt, och så skedde inte.

Formuleringen av beslutet i RS-protokollet är olycklig eftersom det kan tolkas på annat sätt än vad protokollföraren

avsåg. De äom båst kan svara på vad man avsåg med sin röst är de som faktiskt röstade, därför rådfrågar vi nu

distrikten.

Vår uppfattning är att diskussionen var framåtriktad, dvs skulle gålla måsterskap spelade efter beslutets fattande.

(Se avän motiöner 2 och 3 som ansågs behandlade då redan motion 1 avhandlats. I motion 2 står "Mixedklassen

jämställs från och med 2020...").

Vad önskar vi av distrikten?

Vi önskar att distrikten klargör vad rnan avsåg med sin röst den 12 oktober 2019 under Riksstämman:

A Distriktet avsåg att godkänna motionen inklusive en retroaktiv ersättning för VM i Wuhan i september 2019.

B Distriktet avsåg att godkänna motionen men med effekt från RS, alltså att retroaktiv ersättning infe ska ges för

VM i Wuhan i sepiember 2019 utan endast fÖr mästerskap som spelas effer RS.

Styrelsen kommer sedan att fatta beslut baserat på distriktens återkoppling. Vi kommer att följa den röstlängd

som gällde för Riksstämman 2019.

Givet betoppets storlek och risken för att detta kan få en råttstvist som följd ber vi att ni i distrikten tar upp detta

och meddelar ert beslut så snart som möjligt, senast 10 ianuari 2020.

Har ni frågor eller synpunkter - tveka inte att kontakta styrelsen genom mail till arbetsutskottet

ffi Ulffi sV:flrffimlg$Idj-tq.sS) eller ringa Martin på 0706-306 1 02'

på förhand tack för er förståelse för vikten av er återkoppling om detta, samt för att vi besvärar er i helgtider med

denna förfrågan.

För styrelsen
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