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Handledning för protestförhandling med domare på telefon
Det här är en handledning framtagen inom KSSS i syfte att beskriva hur en
arrangör i vissa uppkomna situationer ska kunna genomföra en
protestförhandling med en domare uppkopplad via videosamtal eller vanlig
telefon. Handledningen kan också användas om en av parterna i förhandlingen
(protesterade eller svarande) av något skäl måste vara uppkopplad via
videosamtal eller telefon. Det beskrivs sist i handledningen.
Arrangörer som använder denna handledning ombedes inkomma med
erfarenheter och synpunkter till marillo@ksss.se
På tävlingar på regional och däröver ska, enligt SSF:s Tävlingsreglemente, en
protestkommitté bestå av minst tre ledamöter. En av dessa måste vara en
licensierad domare. Det är också rekommenderat att det på varje regatta finns
domare på vattnet med uppgift att övervaka kappseglingarna. Denna
handledning syftar inte på att ändra dessa krav, utan är en reservlösning när det
uppstått problem att framför allt ha den licensierade domaren på
tävlingsplatsen när det ska genomföras protestförhandlingar.
Rekommendation avseende seglingsföreskrifter
På regattor där arrangören bedömer att protestförhandling via videosamtal eller
telefon kan bli aktuellt, är det bra att i seglingsföreskrifterna under punkten
Regler eller punkten Protester och straff skriva in följande mening:
KSR Appendix T1 gäller.
Den punkten innebär att en tävlande som har en protest på sig, kan efter
målgång men före protestförhandling ta ett frivilligt poängstraff och därmed
undvika såväl protestförhandling som diskvalifikation. Det här reducerar
behovet av en del protestförhandlingar.
I övrigt rekommenderas inga särskilda skrivningar i inbjudan eller
seglingsföreskrifter om att protestförhandling via videosamtal eller telefon kan
bli aktuellt.
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Förberedelser före regattan startar
Arrangören, d.v.s. kappseglingskommittén eller regattaexpeditionen, bör
tillsammans med domaren och i god tid före regattan kontrollera vilken form
för videosamtal som är lämpligast. Skype är vanligt förekommande, men det
finns andra tjänster samt även vanligt mobilt videosamtal.
Om man väljer en webbtjänst och har en dator, bör man om möjligt ansluta en
fristående webbkamera via USB. Fördelen med en sådan kamera är att den kan
riktas mot bordet där parterna med modellbåtar beskriver händelsen. Har man
inte möjlighet till en sådan kamera, utan endast en fast kamera på datorn, så bör
man använda whiteboard och magnetbåtar för att beskriva händelsen och
följaktligen rikta datorn/kameran mot tavlan.
Före protestförhandling
När en protesterande båt har lämnat in en protest till regattaexpeditionen,
registreras den där, kopieras/scannas och skickas (e-post eller MMS) till den
licensierade domaren samt överlämnas till den/de personer i protestkommittén
som finns på tävlingsplatsen.
En person ur protestkommittén kontaktar snarast möjligt den svarande, visar
protesten och erbjuder möjligheten att tillämpa KSR Appendix T1. Skulle den
svarande välja att ta ett poängstraff, noteras det på blanketten, protesten
avvisas, den protesterande informeras och resultatet uppdateras.
Om en protestförhandling ska genomföras, kallas parterna på normalt sätt, men
det kan vara lämpligt att då informera parterna om att protestförhandlingen
kommer att genomföras som videosamtal eller telefon. Då har de en möjlighet
att bättre förbereda sina argument och sin bevisning. Eventuella bilder,
dokument, plotter-utdrag o.s.v. bör överlämnas innan förhandlingen börjar så
att dessa kan skickas (e-post eller MMS) till den licensierade domaren.
Genomförande av protestförhandling
Strax innan protestförhandlingen ska påbörjas och parterna kallas in, kopplas
den licensierade domaren upp med videosamtal eller på telefon.
Själva protestförhandlingen genomförs på normalt sätt med övriga i
protestkommittén samt berörda parter (protesterande och svarande) på plats i
förhandlingslokalen på tävlingsplatsen. Eventuella vittnen väntar utanför och
kallas in efterhand som de ska avge sina vittnesmål.
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Det är en stor fördel om alla parter och den licensierade domaren kan se och
höra varandra under hela förhandlingen. Samtidigt bör även den uppkopplade
domaren kunna se eventuella förevisningar med modellbåtar eller ritade
skisser. Här är en rörlig eller flyttbar kamera absolut att föredra.
Protestkommitténs överläggning och beslut genomförs på normalt sätt.
Parterna kallas in till förhandlingslokalen igen och informeras om beslutet.
Det kan vara en fördel om den licensierade domaren själv dokumenterar fakta
och beslut på sedvanlig blankett eller i en Word-fil. Det dokumentet skickas
med e-post till regattaexpeditionen för eventuell delgivning till parterna och
arkivering.
Förhandling med en part via telefon
På motsvarande sätt som att en licensierad domare kan vara uppkopplad via
videosamtal eller telefon, kan man i undantagsfall godkänna att en part i
protestförhandling är uppkopplad. Det är protestkommittén som godkänner om
en part får vara uppkopplad eller inte. Tungt vägande skäl för att godkänna att
en part är uppkopplad på distans kan vara att personen är sjuk, skadad eller
”strandsatt” vid sin båt samtidigt som en snabbt avgjord protestförhandling är
av stor vikt.
Nackdelen med att en part är uppkopplad är att man dels inte vet vilka andra
eventuella åhörare som kan finnas med, dels kan ha svårare att avgöra
personens identitet eller trovärdighet. Protestkommittén bör informera den part
som vill föra förhandlingen via videosamtal eller telefon om sådana
betänkligheter finns.
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