Beslutsmeddelande
Beslutet meddelat den 16 januari 2014
Regelkommitténs möte nr 1, 13/14
Per Capsulam
2014-01-12
Närvarande: Hans Lenkert, ordförande, Michael Erliksson (ledamot, justeringsman), Gustav Lindström
(ledamot), Thomas Angarth, förbundschef
I beslutet deltog inte: Thomas Angarth (adjungerad )
Beslutet meddelas: Uppsala KFUM
För kännedom: Styrelsen, Beslutskommittén, VoNB styrgrupp, FSE
Ärende: Överklagan, Beslutskommitténs beslut 2013-12-11

§ 1 Överklagan: Uppsala KFUM:s överklagande av Svenska Badmintonförbundets (SBF)
beslutskommitté beslut 2013-12-11

Uppsala KFUM har via sitt ombud kommit in med ett överklagande rörande beslut fattat i SBF:s
beslutskommitté den 11 december 2013.
YRKANDE
Uppsala KFUM yrkar att SBF:s Regelkommitté beslutar att Uppsala KFUM tilldöms segern i
matchen den 11 november 2013 mot Västerås BMF med 5-2 och i matchen den 12 november 2013
mot Team Badminton Väst med 6-1 samt att den ursprungliga tabellen per den 21 november 2013
ska fastställas.
REGELKOMMITTÉNS BESLUT
Regelkommittén beslutar att lämna Uppsala KFUM överklagan utan bifall. Beslutet är enhälligt.
SKÄL TILL BESLUTET
Bakgrund
Inför verksamhetsåret 2013-14 har SBF ändrat möjligheterna att låna in utländska spelare till
elitserien. Detta var inte tillåtet tidigare, men ska nu under vissa omständigheter kunna tillåtas.
Regler rörande lån av spelare finns i sektion C 4, 5 och 6 av SBF:s Representationsbestämmelser
som rör utländska medborgare i Elitserien, Lag-SM och Elitseriekvalet.
I sektion C 4 står:
C 4.3 Lån av spelare utanför EU/EES
C 4.3.1
Vid lån av spelare utanför EU/EES så kan han/hon spela i Sverige på turistvisum i maximalt tre
månader
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I sektion C 5 står:
C 5.1.1
Om en utländsk medborgare utanför EU/EES önskar delta i seriespel i Elitserien, Lag-SM och Elitseriekvalet måste följande kriterier vara uppfyllda:
 Spelaren måste vara bosatt i Sverige (gäller ej lån)


För spel gäller att ansökan ska ha skickats in till förbundets kansli före den 15 augusti och
därefter har godkänts av SBF (gäller ej lån)



Utländsk spelare måste följa den svenska lagstiftningen som svenska myndigheter har
fastställt för uppehåll och arbete i Sverige



För deltagande i Lag-SM eller Elitseriekvalet så måste spelaren ha spelat minst 7
grundspelsmatcher för aktuell förening för att få delta.

Slutligen tillämpas även sektion C 6.5
C 6.5 Giltighet
C 6.5.2
Karenstiden är i samtliga fall tio dagar.
SBF:s verksamhetsområde Nationell Badminton (VoNB) har vidare vid sitt möte den 1 oktober 2013
understrukit att vid lån av spelare utanför EU/EES-området ”…. ska Sveriges rikes lagstiftning gälla
för dessa spelare gällande visum, arbete och uppehälle.”
Ärendet
Under augusti-september 2013 diskuterade Uppsala KFUM via mail med SBF:s kansli möjligheten
av att låna in utländsk spelare utanför EU/EES-området för seriespel. SBF:s kansli påpekade att
”SBF kräver att föreningen tar ansvar för spelaren under den tid personen är här”.
Så sent som dagen för aktuell match (Uppsala KFUM-Västerås BMF) får Uppsala KFUM besked
från SBF:s kansli att det är OK att använda sig av den kinesiska inlånade spelaren Chen Jie.
Av tillgängliga handlingar i ärendet fram till denna tidpunkt framgår inte att man diskuterat vad
turistvisum innebär eller vad SBF:s påpekande om att föreningen ska ta ansvar betyder.
Inför den andra elitseriematchen den 12 november 2013 inlämnades en protest från Team Badminton
Väst rörande spelaren Chen Jies deltagande dels i matchen mot Västerås BMF den 11 november,
dels mot den kommande matchen mot Team Badminton Väst den 12 november 2013.
VoNB sände brev till Uppsala KFUM daterat den 13 november 2013 där man vill att Uppsala
KFUM ”redovisar på vilket sätt spelaren i fråga är här på samt finansierar sin vistelse och att ni
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vidimerar det med dokument om detta finns”. I brevet finns också krav för turistvisum respektive
arbetstillstånd beskrivna.
Uppsala KFUM undersöker med skatteverket i mailkonversation den 14 november 2013
skattekonsekvenserna för en idrottare som är här kortare tid (2,5 mån) och som har turistvisum.
I sitt svar på VoNB:s brev skriver Uppsala KFUM den 14 november 2013 att klubben, efter
kontakten med skattemyndigheten, arbetat efter möjligheten att helt täcka Chen Jies kostnader.
Klubben uppger också att Chen Jie har giltigt visum men inte arbetstillstånd.
Beslut tagna i tidigare instanser
VoNB beslutade vid sitt möte den 15 november 2013 att ” Cheng Jie på nuvarande grunder inte
får spela Elitserien. Det innebär följaktligen att Cheng Jie inte kan spela i kommande matcher
om inte giltigt arbetstillstånd finns”.
VoNB meddelade också att man inte tagit ställning till hur de matcher som Chen Jie hittills
redan spelat i Elitserien ska hanterats förrän jurist på Riksidrottsförbundet konsulterats.
Efter konsultation med jurist beslutade VoNB den 22 november 2013 om poängavdrag i
Elitserien för Úppsala KFUM.
Beslutet överklagades av Uppsala KFUM den 6 december 2013 till VoNB:s beslutskommitté.
Kommittén beslutade den 9 december 2013 att det inte fanns något skäl för att upphäva det
beslut som VoNB hade fattat.
Regelkommittén
Uppsala KFUM överklagade beslutskommitténs beslut till Regelkommittén den 29 december 2013
och kommittén har den 12 januari 2014 diskuterat ärendet och kommit fram till följande:
Spelaren Chen Jie har inte varit tillgänglig för Uppsala KFUM att använda för spel i Elitserien den
11 eller 12 november 2013 trots de besked SBF lämnat klubben. .
Skäl för Regelkommittén ställningstagande har varit att
- Uppsala KFUM har informerat att Chen Jie vid tidpunkten för matcherna endast hade turistvisum
-genom de kontakter Uppsala KFUM haft med skatteverket kan man utläsa att Uppsala KFUM haft
för avsikt att helt eller delvis täcka de kostnader som Chen Jie haft för att kunna delta i Uppsala
KFUMs Elitseriematcher. I det svar som Uppsala KFUM gav den 14 november 2013 på VoNB:s
förfrågan finns inget som tyder på att förhållandena skulle vara på annat sätt
- i överenskommelsen mellan Riksidrottsförbundet och Migrationsverket framgår att i de fall som
idrottsutövare får lön eller annan ersättning för sin verksamhet ska de ha arbetstillstånd (se bilaga).
Huruvida ersättningen är skattepliktig eller inte tas inte upp i överenskommelsen som endast reglerar
frågan om arbetstillstånd för idrottsutövare och tränare.
Regelkommittén har därefter fattat sitt ovan nämnda beslut.
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§ 2 Andra synpunkter från Uppsala KFUM i ärendet rörande Chen Jie
I sitt överklagande till Regelkommittén har Uppsala KFUM utöver sitt yrkande också tagit upp
- huruvida Chen Jie har kunnat spela på turistvisum i elitserien
- SBF:s egen handläggning av ärendet och vilket ansvar SBF har för sitt agerande i förhållande till
Uppsala KFUM och de besked som sedermera lämnats till klubben.
Regelkommittén, som inte fattat något beslut i frågan, har hypotetiskt diskuterat om en turist
- med turistvisum
- som av egen bekostnad rest till Sverige
- och själv står för alla sina kostnader samt
- inte får någon form av ersättning från någon förening
kan spela i Elitserien och funnit att det inte finns några hinder mot det även om regelverket inte
skapats i det syftet.
Från förtroendesynpunkt är det viktigt att information som sprids av SBF är korrekt och går att
förhålla sig till som förening för att undvika ärenden av det aktuella slaget. Rörande SBF:s hantering
av detta ärende anser Regelkommittén att SBF, särskilt då en komplex fråga uppkommer för första
gången som i detta fall, bör diskutera frågeställningarna i en mer sammansatt grupp än en enskild
tjänsteman innan man informerar. Det kan också vara en fördel att diskutera med berörda muntligen
t. ex. i ett telefonmöte då fler alternativ och fakta kan komma fram än i en mailväxling.
Vidare anser Regelkommittén att SBF:s olika instanser bör tydligare ange skälen för sin bedömning
samt bemöta frågor och synpunkter som den klagande ställer. En möjlighet till mer enhetlig och
pedagogisk handläggning är att utarbeta en svarsmall med olika rubriker som används för dessa
ärenden.

___________________________________________________________________________________

Hans Lenkert, ordförande

Michael Erliksson, justeringsman

Thomas Angarth, Förbundschef
Protokollförare
Ett ärende kan alltid tas upp i Riksidrottsnämnden (RIN). Ansökan om prövningstillstånd görs till:
RIN, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm.
Du når RIN på 08-699 60 00 eller www.rf.se
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