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Arbetsbeskrivning Juridiska kommittén  

SBSF Juridiska kommitté  (JK) är Svenska baseboll och softbollförbundets  

överklagandeinstans för vissa av Tävlingskommittén (TK) fattade beslut och ansvarar för 

SBSFs antidopningsarbete.  

JK är beslutande organ i bestraffningsärenden och ska föreslå och bereda ändringar av 

stadgarna. 

JK är SBSFs sista instans för att se till  att våra Tävlingsbestämmelser och dess innehåll följs. 

 

SAMVERKAN 

• Samverka med övrig verksamhet inom SBSF 

 

• Samverka med ekonomiansvarige inom SBSFs styrelse 

 

• Vidarebefordra ärenden som inte ska handläggas av JK till SBSFs styrelse eller 

ansvarigt utskott. 

 

ADMINISTRATIVT/HANDLÄGGNING 

• Hantera och avgöra protestärenden dokumentera och arkivera besluten och dess 

diskussioner samt informera berörda parter. 

 

• Hantera och avgöra bestraffningsärenden dokumentera och arkivera besluten och dess 

diskussioner samt informera berörda parter.  

  

• Ansvara för stadgefrågor dokumentera och arkivera besluten och dess diskussioner 

samt informera berörda parter. 

 

• Ansvara för SBSFs antidopingarbete. 

 

• Tillhandahålla aktuell information kring ovanstående via hemsida, email eller liknande 

som säkerställer att verksamheten har tillgång till beslut och relevant information. 
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• Svara på frågor från hela verksamheten runt ovanstående områden. 

 

 

 

UTBILDNING OCH UTVECKLING 

 

• Diskutera och ge förslag till SBSFs styrelse och övriga utskott, gällande utveckling av 

verksamheten och dess regelverk (Tävlingsbestämmelserna TB) för baseboll och 

softboll.  

 

• Vara beredd att hålla i eller medverka vid utbildningar och träffar som arrangeras av 

SBSF 

 

 

 

ARBETSSÄTT OCH SAMMANSÄTTNING 

• JK:s beslut skall i så hög utsträckning som möjligt vara enhälliga bland kommitténs 

ledamöter, och enskilda ledamöter ska undvika att delta i diskussioner eller beslut om 

jäv i form av egen klubbtillhörighet eller släktskap etc. föreligger 

 

• JK skall bestå av minst tre ledamöter varav en är ordförande. 
 

• JK:s ordförande ansvarar för att driva arbetet i JK och förändra arbetsformer inom 

kommittén om så behövs, samt för att hålla i kontakten med SBSFs styrelse. 

 


