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BK S:t Eriks disciplinnämnd 
Bridgeklubben S:t Erik har en disciplinnämnd, se klubbens stadgar §18, för att 
hantera inkomna klagomål om dåligt uppträdande vid bridgebordet. 

I disciplinnämnden ingår minst en ordförande och den person i styrelsen som 
svarar för tävlingsfrågor. Nämndens beslut kan överklagas till styrelsen. Då ska 
skäl till överklagan anges, allmänt missnöje är inget godtagbart skäl. Vid styrelsen 
behandling deltar då ej styrelseledamöter som ingår i disciplinnämnden. 

Anmälan i ett disciplinärende ska lämnas eller mejlas skriftligen till klubben. Den 
person som i en anmälan anklagas för dåligt uppträdande ska erhålla en kopia av 
den inlämnade anmälan. 

Klubbens disciplinnämnd ska försöka att kontakta personer närvarande vid 
händelsen för att få deras version av det inträffade. En kortfattad redogörelse över 
vad som framkom vid samtalen ska nedtecknas och tillställas parterna för 
kännedom och eventuellt yttrande. Därefter är utredningsfasen klar. Det innebär 
att parterna normalt ges två möjligheter att yttra sig. Den första för att ge sin 
beskrivning av händelsen, den andra för att bemöta övrigas beskrivningar. 

Nämnden kan frikänna, utdela en erinran, utdela en varning eller stänga av den 
anmälde i tid från allt spel på BK S:t Erik eller från klubbens ligaspel. 

Om en person som tilldelats en erinran härefter gör sig skyldig till en ny förseelse 
inom 12 månader ska den tidigare erinran beaktas vid fastställande av 
bestraffning. På samma sätt ska en tilldelad varning beaktas vid ny förseelse inom 
24 månader. 

Skulle en avstängd ha funktionärsuppdrag på klubben omfattas även dessa 
uppdrag av avstängningen om inte annat beslutas av nämnden. 

Beslut i disciplinärenden ska meddelas berörda personer skriftligen, normalt via 
mejl. 

Det skriftliga beslutet är vad de berörda parterna får veta om beslutet. Vad som 
avhandlas vid nämndens överläggningar, liksom enskild nämndledamots åsikt, är 
inte offentligt. 

Det är viktigt att disciplinfrågor handläggs skyndsamt. Beslut i ett disciplinärende 
bör därför vara avgjort inom 14 dagar från det att berörda parter har yttrat sig eller 
tidsfristen att yttra sig har utlöpt. 

Disciplinnämndens beslut arkiveras i klubbens disciplinpärm.  

Om BK S:t Eriks disciplinnämnd anser att en överträdelse är grov bör ärendet 
överlämnas till Svenska Bridgeförbundets disciplinnämnd. 
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