
 
 

  

 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 
- val av SvTF:s Juridiska nämnd  
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet: 
 

1. stadgeändring enligt bilaga 1 
 

2. att stadgeändringarna införs med omedelbar verkan 
 

3. att välja föreslagna ledamöter enligt bilaga 2 

 
 
 
BAKGRUND 
 
Riksidrottsförbundet har beslutat att disciplin- och bestraffningskommittéer; till exempel 
SvTF:s Juridiska Nämnd numera ska tillsättas och utses av förbundens årsmöten.	 
	 
Som skäl till Riksidrottsförbundets (RF) beslut anförs följande: ”Tungt vägande skäl talar dock 
för att den dömande funktionen, liksom i det allmännas och andra demokratiska 
organisationer, separeras från den ”politiska” makten. För att ytterligare markera nämndens 
oberoende ställning (i förhållande till styrelsen) ska ledamöterna i dessa bestraffningsorgan 
väljas på förbundets årsmöte. 
	 
NUVARANDE ORGANISATION  
	 
Juridiska Nämnden (JurN) är en kommitté inom ramen för SvTF:s verksamhet. Nämnden har i 
enlighet med den arbetsordning som upprättades 2016 på delegation från förbundsstyrelsen 
behandlat och beslutat självständigt i samtliga tennisrelaterade bestraffningsärenden och 
vissa föreningsrättsliga ärenden enligt 14 och 15 kap. i RF:s stadgar.  
	 
Det är förbundsstyrelsen som tillsatt och utsett ledamöter i förbundets kommittéer och 
därmed även JurN.	JurN har sedan inom sig utsett en vice ordförande. Under större delen av 
sin verksamhetsperiod (från 2016) har Nämnden bestått av en ordförande och fyra övriga 
ledamöter. En majoritet har varit jurister (domare och advokater). Några har haft bakgrund 
som internationella tennisdomare. För ordföranden gäller att han ska ha domarkompetens 
(varmed avses i vart fall fullgjort tingsmeritering). 
 
FÖRSLAG TILL FRAMTIDA ORGANISATION 
	 
Styrelsen föreslår i liggande förslag att Juridiska nämndens arbetsordning ska kvarstå men 
med tilläggen att även innefatta otillåten	vadhållning samt manipulation av idrottslig 
verksamhet. Därtill att nämnden består av samma antal ledamöter och kompentenser som 
idag men framgent väljs på förslag av valberedningen på årsmötet, istället för att utses av 
styrelsen. 
 
	 



 
 

  

 
 
 

BILAGA 1 – STADGEÄNDRINGAR 
 
Förslag till ändringar/tillägg markerade i rött 

§22 Ärenden vid förbundsmötet 

Vid ordinarie förbundsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av förbundssty-
relsen upprättade röstlängden 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande 
3. Val av ordförande för mötet 
4. Val av sekreterare för mötet 
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två 

rösträknare 
6. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhets- och räken-

skapsåret 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
9. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner eller av revisorerna till mötet hänskjut-

na frågor 
10. Behandling av motioner som senast den 15 januari har inkommit till förbundsstyrelsen 

från distriktsorgan resp. Förbundets anslutna föreningar 
11. Fastställande av plan för Förbundets verksamhet på längre sikt 
12. Fastställande av budget för det verksamhetsår då förbundsmötet hålls och riktlinjer 

för nästkommande års budget 
13. Fastställande av eventuella avgifter från föreningarna till Förbundet och SDF för 

nästkommande verksamhetsår 
14. Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan 
15. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen 
16. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter 
17. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant 
18. Val på ett år av ordförande i Juridiska nämnden 
19. Val på två år av halva antalet ledamöter i Jurdiska nämnden 
20. Fråga om val av ombud till riksidrottsmötet jämte erforderligt antal suppleanter 
21. Val av ordförande och tre övriga ledamöter till valberedningen 

Valbar enligt punkterna 15–21 är myndig i Sverige permanent bosatt person och medlem i 
förening som är ansluten till Förbundet. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som 
revisor eller revisorssuppleant eller som ledamot av Juridiska nämnden.  

§23 Valberedning 

Valberedningen består av fyra ledamöter; två kvinnor och två män, bland vilka förbundsmötet 
utser en att vara ordförande. 



 
 

  

 

Valberedningen skall – med underrättelse om vilka styrelseledamöter som står i tur att avgå 
och vilka som avböjt återval – ge vid förbundsmötet representerade SDF och föreningar 
möjlighet att under arbetets gång inkomma med förslag.  

 
Valberedningens förslag till förbundsstyrelse skall vara förbundsmötets ombud tillhanda en 
vecka före mötet. 

Valberedningen skall – med underrättelse om vilka styrelseledamöter	samt ledamöter i 
Juridiska Nämnden	som står i tur att avgå och vilka som avböjt åter – ge vid förbundsmötet 
representerade SDF och föreningar möjlighet att under arbetets gång inkomma med förslag.  
 
Valberedningens förslag till förbundsstyrelse	och Juridiska Nämnden	skall vara förbundsmötets 
ombud tillhanda en vecka före mötet. 

 
§29 Juridiska nämnden (ny paragraf) 

Juridiska Nämnden ska bestå av en ordförande som väljs för en tid av minst ett år samt fyra 
ytterligare ledamöter som väljs för två år. Hälften av ledamöterna ska väljas årligen för en tid 
av två år.” 
 

§29 §30 Prövningsrätt och böter  

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt RF’s stadgar. 

Med stöd av RF’s stadgar förbehålls förbundsstyrelsen att utöva all bestraffningsrätt inom 
Förbundet. Därvid skall i förekommande fall styrelsen inhämta yttranden från vederbörande 
förening och SDF.  

Styrelsen får enligt bestämmelserna i RF’s stadgar överlåta sin bestraffningsrätt till något sitt 
organ.  

Förbundsstyrelsen, eller instans som bestämmanderätten överlåtits till, äger rätt enligt 14 kap 
5 § andra stycket i RF’s stadgar ålägga enskild person böter om högst 30.000 SEK. Böterna 
skall förvaltas och disponeras av Svenska Tennisförbundet.  

Juridiska Nämnden utövar prövningsrätt i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar 
och enligt Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig 
verksamhet. Nämnden beslutar också i föreningsrättsliga ärenden enligt  
15 kap. 1 § första stycket och 3 § 1 och 3 RF:s stadgar. 
 

Ändring av paragrafernas numrering 

Till följd av den nya §29 ändras numreringen av §30–45 till paragraf §31–46  

  



 
 

  

 
 

BILAGA 2 – VAL AV LEDAMÖTER 
 
Nedan förlag har stämts av med valberedningen. 
 
 
FÖRSLAG TILL VAL AV LEDAMÖTER 
 
Omval av  
Peter Enander, att väljas som ordförande på ett år 
Maria Nisell, att väljas som ledamot på ett år 
Niklas Trosell, att väljas som ledamot på ett år 
 
Nyval av  
Christina Marmolin, att väljas som ledamot på två år 
Mikael Sjöö, att väljas som ledamot på två år 
 
 
KRAVPROFIL 
I nuvarande arbetsordning ställs krav på att två av fem ledamöter är jurister. Med hänsyn till 
den karaktär ärendena haft bör en majoritet av ledamöterna vara jurister. Ordföranden ska 
dessutom ha erfarenhet av domarvärv inom domstolsväsendet vilket motsvarar minst fullgjord 
notariemeritering. 
 
Dessutom bör samma krav på jämställdhet mellan män och kvinnor ställas som i 1 kap. 13 § 
förbundets stadgar gäller för styrelsen, valberedning m.fl. 
	 
Av 3 kap 1 § RF:s stadgar följer att samtliga personer som väljs till Juridiska Nämnden måste 
vara medlemmar i en svensk idrottsförening (tennisklubb). 
 
	 
PRESENTATION AV FÖRESLAGNA LEDAMÖTER 
 
Peter Enander, Stockholm  
 

• Jur. kand 1974 och därefter tjänstgöring i Helsingborg  
• Tjänstgöring i Kammarrätten, Länsrätten, Hovrätten samt Riksskatteverket  
• Föredragande i Regeringsrätten och sakkunnig i socialdepartementet  
• Ordförande i Utlänningsnämnden  
• Chefsrådman i Förvaltningsrätten  
• Har spelat och tävlat i tennis sedan 1955 och representerat Saltsjö- Duvnäs TK, 

Helsingborgs TK, Partille Tennis, Saltsjöbadens TK, KLTK och Älta TK.  
• Spelat i princip alla VSM utomhus sedan 1985  

 



 
 

  

 
 
 
Maria Nisell, Stockholm 
 

• Jur. kand. 1990	 
• Tjänstgöring i Södertälje tingsrätt, Svea hovrätt och Västerås tingsrätt  
• Jurist på Sveriges riksbank  
• Biträdande jurist på advokatbyrå, därefter delägare på advokatbyrå  
• Bolagsjurist  
• Delägare på advokatbyrå och därefter grundare och ägare av egen advokatbyrå 

sedan 2018 
• Har spelat tennis sedan ungdomen, spelar i SALK sedan flera år 	 

 
Niklas Trosell, Stockholm 
 

• Högstadielärare sedan 18 år tillbaka 
• Tidigare tennisdomare på nationell och internationell nivå  
• Tidigare domarchef för Sveriges ATP tävlingar samt Davis Cup 
• Tidigare ledamot i SvTF:s domar och tävlingsledarutskott  
• Spelat egen tennis på motionsnivå 

 
Christina Marmolin, Stockholm 
 

• Advokat  
• Arbetat med juridik i ca 25 år, både som anställd och egen företagare 
• Driver sedan 2004 Advokatbyrån Christina Marmolin AB 
• Inriktning brottmål, skadestånds- och försäkringsärenden samt migrationsrätt 
• Medlem av Skadeståndskollegiet 
• Tennisspelare sedan 7 års ålder i Lidingö TK  
• Idag aktiv veteranspelare som b.la. representerat Sverige i Lag-VM  

 
Mikael Sjöö, Västerås 
 

• Advokat 
• Tidigare verksam inom ABB och Electrolux, b.la. som global skattechef 
• Advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå  
• Arbetat på Finansdepartementets enhet för internationella skattefrågor 
• Tjänstgjort som domare i Kammarrätten i Stockholm och Jönköping 
• Idag arbetade som rättslig expert för internationella företagsbeskattningar vid 

rättsavdelningen hos Skatteverket  
• Tennismotionär med erfarenhet från spel och styrelsearbete i Sundbybergs TK och TK 

Aros 

 


