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Sökande
Föreningen Action Athletics (f d Föreningen Fierce Athletics) (org.nr 802469-8089)
Karlavägen 6A
191 45 Sollentuna

Innehavare
Analyst Technologies Sverige AB (org.nr 556852-2212)
Box 338
111 73 Stockholm

Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <fierceathletics.se>.

Beslut
Sökandens begäran om överföring av domännamnet <fierceathletics.se> lämnas utan bifall.

Bakgrund
Den 23 november år 2016 ansökte Föreningen Action Athletics (”Sökanden”) om Alternativt
tvistlösningsförfarande för domännamnet <fierceathletics.se> hos Internetstiftelsen i Sverige
(”IIS”).
IIS gav Analyst Technologies (”Innehavaren”) tillfälle att inkomma med svaromål. Den 30
december år 2016 besvarade Innehavaren ansökan.
Mot bakgrund av Sökandens begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg IIS Johan
Sjöbeck som tvistlösare den 2 januari år 2017.

Yrkanden
Sökanden yrkar att domännamnet <fierceathletics.se> skall överföras till Sökanden. Innehavaren
bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <fierceathletics.se> överförs till
Sökanden.
Internetstiftelsen i Sverige. Box 7399, 103 91 Stockholm. Tel 08 452 35 00. Org.nr 802405-0190. iis.se

Parterna har anfört

Sökanden
Numera har den ideella idrottsföreningen Föreningen Fierce Athletics bytt namn till Föreningen
Action Athletics. Benämningen Fierce Athletics är inarbetat och utgör Sökandens huvudsakliga
ansikte utåt.
Innehavaren var tidigare vice ordförande i föreningen när den hette Föreningen Fierce Athletics.
År 2013 gav styrelsen i föreningen Innehavaren i uppdrag att registrera det omtvistade
domännamnet <fierceathletics.se>. När Innehavaren blev avsatt på föreningens årsmöte år 2016
visade det sig att Innehavaren icke registrerat det omtvistade med föreningen som innehavare
utan istället angett sitt eget bolag som innehavare.
Sökanden har använt det omtvistade domännamnet som sitt eget fram till nyligen då Innehavaren
bytte webbhotell. Sökanden är den part som betalat förnyelseavgifter för det omtvistade
domännamnet samt tillhörande webhotell. Föreningens e-post adresser, som baseras på det
omtvistade domännamnet, är nu kapade.

Innehavaren
Sökanden, som är en ideell förening, har sedan år 2013 verkat under olika namn som t.ex. Flyers
Cheer samt Föreningen Fierce Athletics. Styrelsen beslutade på ett extra föreningsmöte i juni år
2016 att byta namn från Föreningen Fierce Athletics till Föreningen Action Athletics. Sökanden
har varken varumärke eller firma. Det omtvistade domännamnet <fierceathletics.se> är
följaktligen icke förväxlingsbart med någon rättighet som Sökanden innehar.
Innehavaren bedriver verksamhet kring administration av webbsidor. För att assistera
idrottsföreningar med administration, IT, styrelsearbete samt varumärkesbyggande bildades den
11 november år 2015 ett aktiebolag som skulle heta Fierce Athletics Sports AB men som kom att
heta JLNK Sport Management AB (559035-5094). Dottern till Sökandens kontaktperson var både
medgrundare, hälftenägare samt VD i bolaget. Den 8 april år 2016 överläts dock samtliga aktier i
bolaget till Innehavaren.
Att Innehavaren registrerat och hanterat Sökandens hemsida har hela tiden varit tydligt och klart
för Sökanden, som dessutom betalat för dessa tjänster. Att hemsidan skulle ligga på ett specifikt
webbhotell var ett villkor för att Sökanden skulle få låna det omtvistade domännamnet av
Innehavaren.
Innehavaren har rätt samt berättigat intresse till det omtvistade domännamnet eftersom denne
bedriver verksamhet kring administration av webbsidor.

Tvistlösarens skäl
Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015” skall ett
domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om
1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet icke syftar på någon sedan länge avliden), e)
en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett namn som skyddas genom
förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller g) en geografisk beteckning eller
ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 h) en geografisk
beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, i) en geografisk beteckning
eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller j) ett
namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS
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2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,
vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och
2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. innehavaren icke har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.
För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn
måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

Identiskt eller liknar
Det första villkoret som skall vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt med
eller liknar ett kännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt. Enligt
domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och
kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall ”.se”.
Sökanden, Föreningen Action Athletics, är en ideell förening och har som grund för ansökan
åberopat föreningens tidigare namn, Föreningen Fierce Athletics. Vidare har Sökanden uppgett
att benämningen Fierce Athletics utgör en inarbetad ensamrätt. Sökanden åberopar således ett
icke längre existerande namn på en ideell förening. Även som namnet fortfarande skulle existera
kan det konstateras att ett namn på en ideell förening icke åtnjuter sådant känneteckensrättsligt
skydd som kan grunda en överföring genom det alternativa tvistlösningsförfarandet, såvida
namnet på föreningen icke inarbetats som ett näringskännetecken. Någon utredning som visar att
benämningen Fierce Athletics är ett för Sökanden inarbetat näringskännetecken föreligger dock
icke i ärendet. Liknande prövning har bl a skett i ärendena nr. 65 (centrummotrasism.se), nr. 71
(frisk.se), nr. 77 (kommunistiskapartiet.se), nr. 223 (amningshjälpen.se) samt 914
(mattecentrum.se och pluggakuten.se).
Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till slutsatsen att Sökanden icke visat sig inneha en
sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1 och som är identisk med eller
liknar domännamnet.

Ond tro samt rätt eller berättigat intresse
Eftersom det första rekvisitet icke är uppfyllt finner tvistlösaren ingen anledning att pröva frågor
om ond tro eller berättigat intresse.
Med hänvisning till att det saknas grund för överföring av det omtvistade domännamnet
<fierceathletics.se> skall Sökandens begäran om överföring av domännamnet lämnas utan bifall.

På IIS vägnar

………………………………
Johan Sjöbeck
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