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Bestämmelsernas omfattning
Bestraffning enligt detta reglemente får, dömas ut till
Förening, styrelseledamot, domare, tävlande eller enskild medlem inom organisation som är  
ansluten till SBFF.

Oavsett medlemskap får bestraffning också åläggas enskild person som representerar
SBFF i internationella sammanhang samt tävlingsfunktionärer, ledare, coach och annan som
hjälper idrottsutövare eller förening

Bestraffning kan ådömas

• Den som underlåtit att inom förelagd tid betala stadgad avgift eller insända föreskriven  
uppgift eller infordrat utlåtande 

• Den som anmält sig till deltagande i eller godkänt kallelse till tävling eller uppvisning men 
utan giltig anledning vägrat fullgöra vad hen åtagit sig eller utan giltiga skäl uteblivit. 

• Den som, under tiden då han varit avstängd, har deltagit i tävling eller uppvisning eller utövat 
idrottsuppdrag. 

• Den som uppträtt på sådant sätt att SBFF:s sponsorer därav skadats eller uppenbarligen  
kunnat därav skadats. Eller för egen vinning, eller andra sponsorers vinnig utnyttjat sin  
ställning som tävlande,domare, funktionär eller vid annat uppdrag inom SBFF 

• Den som tillåtit avstängd eller diskvalificerad att delta i tävling eller uppvisning eller att utöva 
uppdrag, trots att hen kände till avstängningen. 

• Den som under eller i samband med SBFF: s verksamhet eller uppvisning eller med anledning 
av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt 
otillbörligt mot deltagare, eller funktionär eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar 
eller föreskrifter. 

• Den som i samband med SBFF.s verksamhet brukat hot eller våld. 

• Den som genom osanna uppgifter eller annat sätt vilselett eller försökt vilseleda funktionär 
eller annan enskild person, förening eller organ inom SBFF. 

• Den som på falska grunder anmält annan medlem inom SBFF för förseelse som kan leda till 
bestraffning enligt gällande reglemente. 

• Den som i samband med SBFF:s verksamhet berett sig eller annan otillbehörig förmån. 

• den som upprätt på sådant sätt att SBFF:s anseende skadats eller uppenbarligen kunnat  
därav skadats. 

• Den som brutit mot SBFF:s tävlingsregler. 

• Den som brutit mot SBFF:s dopingregler. 

• Den som på annat sätt underhållit att rätta sig efter vad som ålegat hen enligt detta  
reglemente eller enligt av SBFF: s organ utfärdade bestämmelser eller fattade beslut.
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Bestraffning
Påföljder för förseelser enligt detta reglemente är tillrättavisning, böter och Avstängning.

Tillrättavisning
Den lindrigaste påföljden och som kan åläggas såväl förening som enskild person, innebär att 
skriftligt påtalande av det fel som begåtts samt en anmaning till den felande att i framtiden rätta 
sig efter gällande bestämmelser.

Böter
Innebär att den felande, förening eller enskild, åläggs att utge visst belopp i pengar till SBFF, högst 
två bas belopp. Ådömda böter skall betalas senast inom fyra veckor från den dagen för beslutet 
eller efter överenskommelse

Avstängning
Får åläggas enskild person och innebär att denna inte får tävla, deltaga vid uppvisning eller inneha 
annat uppdrag inom SBFF:s verksamhet.
Lägst en vecka och högst 4 år, eller vid upprepade grova förselser livstidsavstängning.

Beslut om Avstängning skall innehålla uppgifter om första och sista dag. Tiden skall börja inom en 
vecka för beslutet. Har den felande under utredningstiden varit avstängd skall tiden dock räknas 
från och med dagen för avstängningen.

Straffmätning
Är förseelsen med hänsyn till omständigheterna att anses som ringa, får endast tillrättavisning 
utdömas. Är förseelsen att anses som grov, skall Avstängning åläggas före en tid av lägst ett år och 
högst fyra år.

Vid brott mot dopingreglerna skall Avstängning ta hänsyn till de regler som finns hos  
Riksidrottsförbundets (RF) dopingregler och  World Anti-Doping Agency:s (WADA) regelverk.

Vid brott mot dopingreglerna skall Avstängningen gälla all verksamhet
inom bodybuilding, fitness eller annan verksamhet inom SBFF.

Endast en påföljd får förekomma i varje enskilt fall.
Skall någon bestraffas för flera företeelser, ådöms en gemensam påföljd.

Bestraffningsorgan
Bestraffningsärende skall i första instans handläggas av SBFF:s styrelse. SBFF:s Disciplinnämnd.
som handlägger och beslutar i bestraffningsärenden som överklagningsorgan.
Disciplinnämnden skall bestå av minst tre personer, varav en skall vara ordförande.
Ordförande skall vara lagfaren.

Anmälan
För att en anmälan som gäller händelse som strider mot något av de reglementen som SBFF 
förhåller sig till, ska kunna handläggas måste anmälan vara skriftlig och inkommit till 
SBFFs styrelse.
Anmälan skall vara undertecknad och daterat av anmälaren samt innehålla namnet på den 
anmälde, tydlig uppgift om händelse, vad som strider emot detta reglemente och bevisning som 
stödjer detta.

Om anmälan bedöms som ofullständig av SBFFs styrelse, överlämnar styrelsen till anmälaren att 
inom en tid av 14 dagar komplettera anmälan.

Har anmälan inkommit från någon som berörs av saken är SBFFs styrelse skyldig att ta upp 
anmälan till prövning.

När SBFF:s styrelse har tagit beslut i ärendet är de skyldiga att omgående meddela ärendeskrivaren 
och andra berörda vilket utslag som beslutats.
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Preskription
Påföljden för förseelse får inte åläggas någon, om inte förseelsen anmälts för bestraffning senast 
inom sex månader från det förseelsen begicks eller blev känd.

Jäv
Ledamot får inte delta i utredning och prövning av bestraffningsärende, i
vilken han själv eller hans organisation är part, eller av vars utgång han eller
hans organisation kan vara beroende, eller i vars handläggning inom annat
organ han tidigare deltagit, eller vilket han på annat sätt får anses vara jävig.

Handläggning
Organ som handlägger bestraffningsärende skall lämna parterna tillfälle att komma in med den 
utredning de önskar åberopa samt yttra sig i ärendet. Part får anlita ombud. Ombud skall styrka sin 
behörighet genom fullmakt. 

Bestraffningsorganet får genom egen omsorg föranstalta om fullständig utredning.

Förening och enskild person inom SBFF är skyldig att på begäran av bestraffningsorganet avge 
yttrande och upplysningar.

Vid handläggningen skall föras protokoll över vad som förekommit i ärendet.

Bestraffningsärende skall handläggas och beslut däri meddelas med största skyndsamhet.

Avstängning under utredning
Om det är sannolikt att anmäld förseelse kommer att leda till Avstängning, får bestraffnings-
organet, utan den anmälde dessförinnan hörts, besluta att denna tills vidare och till dess 
bestraffningsärendet har blivit avgjort inte får delta i tävling eller uppvisning inom bodybuilding 
och fitness

När förseelsens art eller andra särskilda skäl så föranleder, får denna avstängning utsträckas att 
gälla utövande av uppdrag inom SBFF:s verksamhetsområde.

Avstängningsbeslut skall genast och i vart fall inom tre dagar från beslutets meddelande 
avsändas i form av e-mail, sms och/eller rekomenderat brev såväl till den avstängde som hans/
hennes förening.
Har avstängning skett och åläggs sedermera fortsatt Avstängning, skall utredningstiden inräknas i 
hela avstängningstiden.

Besluförhet
En majoritet av SBFF:s styrelseledamöter skall delta när beslut i bestraffningsärende fattas. 

SBFF:s Disciplinnämnd är beslutför med tre ledamöter.

Beslut om inhibition får fattas av Disciplinnämndens ordförande ensam.
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Avfattning av beslut
Beslut i bestraffningsärende skall avfattas skriftligt vare sig beslutet är friande eller fällande.

I beslutet skall tydligt och fullständigt anges vad part har att iaktta för att överklaga beslutet.
Får beslutet inte överklagas skall detta särskilt anges.

Är ärendet fällande skall det innehålla uppgift om förseelsens art, tillämpad bestämmelse, påföljd 
och straffsats.

Har böter ålagts skall i beslutet anges att betalning ske inom fyra veckor elller efter överens-
kommelse från beslutsdagen.

Tillkännagivande
Befattningsorgan skall registrera alla bestraffningar som utdömts. 
Även ändring eller efterskänkande av påföljd skall registreras.

Avstängningars skall genom bestraffningsorganets försorg genast kungöras i SBFF:s officiella 
kungörelseorgan. Detsamma gäller om högre befattningsorgan ändrar sådant beslut.

Verkställighet
Beslut i bestraffningsärende gäller oavsett om beslut överklagats.Har beslut överklagats hos SBFF:s 
Disciplinnämnd får nämnden, i avvaktan på slutlig provning av ärendet, förordna att beslutet tills 
vidare inte skall gå i verkställighet (inhibition). Sådant beslut får inte överklagas.

Överklaganden
Beslut i bestraffningsärende får, om inte annat sägs, av såväl anmälande som bestraffad part 
överklagas hos SBFF:s Disciplinnämnd. 

Disciplinnämndens beslut får inte överklagas.

Klagande skall senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelats inkomma med 
klagoskrift till SBFF:s Disciplinnämnd. Är organ till vilken klagoskriften inkommit inte behörigt 
att handlägga bestraffningsärendet, skall det genast översända ärendet till Disciplinnämnden.

Omprövning
Sedan beslut i bestraffningsärende vunnit laga kraft får om prövning beviljas om omständighet 
eller bevis, som inte tidigare, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till 
frikännande eller lindrigare bestraffning eller om rättstillämpning som legat till grund för beslut
uppenbart strider mot detta reglemente.

Begäran om omprövning som skall göras av den bestraffade eller av dennes förening framställs 
skriftligen hos Disciplinnämnden, som kan besluta antingen att själv handlägga ärendet eller att 
SBFF:s styrelse skall ta upp detta till förnyad prövning.

Efterskänkande av Bestraffning.
Har någon bestraffats med Avstängning för längre tid än ett år får SBFF:s styrelse, sedan ett år av 
strafftiden har förflutit, på begäran av den bestraffade eller dennes förening, efter Disciplinnämn-
dens hörande, efterskänka påföljden om särskilda skäl föreligger.


