13.13 Motion nr 15: Verka mot en omreglerad spelmarknad

13.13 Motion nr 14

Proletären FF:

Verka mot en omreglerad spelmarknad
Motionärens förslag:
att Riksidrottsmötet beslutar att vi ska verka för att behålla en reglerad spelmarknad fri från kommersiella intressen, där stat och föreningsliv har undantag
att Riksidrottsmötet beslutar att vi ska verka för upprättandet av ett strängare och därmed fungerande främjandeförbud.
att Riksidrottsmötet beslutar att vi ska införa sanktioner mot idrottsutövare som gör reklam för oreglerade spelbolag.
att Riksidrottsmötet beslutar att vi ska verka för ökad kontroll över överskottet på spel på våra verksamheter. Spel på svensk idrott bör tillfalla den svenska idrotten och föreningslivet.
att Riksidrottsmötet beslutar att vi ska bidra till informations- och attitydarbetet för att öka kunskapen och attityder hos allmänheten till att spel om pengar inte ska göras hos oreglerade spelbolag.

RS föreslår
att

RF-stämman avslår att-sats 1 i motion nr 14; och

att

RF-stämman anser att-satserna 2-5 i motion nr 14 är besvarad med vad RS
anför i sitt utlåtande.

Riksidrottsstyrelsens utlåtande:
Historiskt har den svenska spellagstiftningen bidragit till det starka och självständiga
föreningsliv som är unikt i ett internationellt perspektiv. Långsiktiga finansieringsmöjligheter och egna pengar, exempelvis genom egna spel och lotterier är en viktig
faktor för ett levande föreningsliv där idrotten är en av de största folkrörelserna.
Spelmarknaden och dess villkor har förändrats kraftigt de senaste två decennierna,
inte minst på grund av globalisering och teknisk utveckling. Idag erbjuder ett stort antal aktörer spel via digitala plattformar i Sverige. Det handlar om aktörer som innehar
licens i något EU-land eller i ett land utanför Europa, men också helt oreglerade spelbolag.
RS anser att nuvarande spelreglering är förlegad och fungerar inte med de tekniska
möjligheter som finns idag. Därför tycker RF att det behövs en omreglering av spelmarknaden.
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I slutet av 2015 tillsatte regeringen utredningen Omreglering av spelmarknaden som
ska ta fram förslag på en ny reglering med ett licenssystem som utgångspunkt. Utredningen lämnade sitt betänkande den 31 mars 2017. Utredningen är komplicerad då
spelreglering omfattar många områden och delar samtidigt som det är många aktörers intressen som ska vägas mot varandra.
RS har genom sitt positionspapper, som reviderades senast i september 2016, tydligt
visat hur den vill att framtidens spelmarknad ska utformas, bilaga 1. Denna bilaga
svarar på motionärens att-satser 1, 2, 4, 5 varför vi föreslår att RF-stämman beslutar
att anse att-satserna som besvarade.
Att-sats 3 om sanktioner mot idrottsutövare som gör reklam för oreglerade spelbolag
regleras redan i viss mån redan i RF stadgar kap 14 §2.
Punkt 14. ”Bestraffning kan ådömas den som brutit mot SF:s, SDF:s eller annan tävlingsarrangörs tävlingsregler,”
Punkt 16. ” Bestraffning kan ådömas den som på annat sätt underlåtit att rätta sig efter
vad som ålegat vederbörande enligt dessa stadgar eller enligt av idrottsorgan utfärdade bestämmelser eller fattade beslut.”
De SF som vill skärpa sina tävlingsregler och förbjuda reklam för oreglerade spelbolag ytterligare har möjlighet att göra det i sina tävlingsregler eller tävlingsbestämmelser.
Däremot anser RS att varken RF eller SF ska införa sanktioner mot vad individer gör
som privatpersoner.
Svenska Fotbollsförbundet har yttrat sig över motionen, och anfört att styrelsen behandlat ärendet på styrelsemöte den 7 februari 2017 och då beslutade att avstyrka
motionen med hänvisning till den samsyn som råder om, och de synpunkter som RF
och SvFF redan framfört till, den pågående spellicensutredningen.
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