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Sökande
Stiftelsen Svenska Seglarskolan (802002-9552)
Nackagatan 14
116 47 Stockholm
Innehavare
Svenska Kryssarklubben (802001-8878)
Box 1189
13127 Nacka Strand

Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <svenskaseglarskolan.se>.

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

Bakgrund
Den 20 februari 2017 lämnade Sökanden, Stiftelsen Svenska Seglars kolan, in en ansökan om
alternativ tvistlösning till IIS (Stiftelsen för internetinfrastruktur), med yrkande om att domännamnet <svenskaseglarskolan.se> ska överföras till Sökanden. Innehavaren, Svenska
Kryssarklubben, har begärt att ansökan ska prövas av tre tvistlösare och har utsett Thomas
Carlén-Wendels till tvistlösare. Sökanden har å sin sida utsett Monique Wadsted till tvistlösare
och IIS har därefter utsett Jan Rosén till tvistlösare och ordförande.
Innehavaren har i ett bemötande av ansökan bestri dit Sökandens yrkande om överföring av
domännamnet. Ärendet överlämnades till tvistlösarna den 6 april 2017.
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Yrkanden
Sökanden har begärt att domännamnet <svenskaseglarskolan.se> ska överföras till Sökanden.
Innehavaren har bestritt att domännamnet <svenskaseglarskolan.se> ska överföras till
Sökanden.
Parterna har anfört
Sökanden:
Stiftelsen Svenska Seglarskolan grundades den 9 maj 1931. Dess syfte var att utbilda ungdoma r
i segling. Stora segelbåtar införskaffades och utbildningen skedde under långa segl a t se r. Ve rksamheten bedrevs under namnet Svenska Seglarskolan. Båtarna såldes vid slutet av 1940 -ta l e t,
men stiftelsens verksamhet fortsatte genom utdelning av stipendier till stöd för ”ungdomars
fostran på havet”.
Under en period på 1990-talet samarbetade Sökanden med Svenska Kryssarklubben. Sökande n
införskaffade två stora segelbåtar som vardera rymde 6-8 elever plus befäl. Genom detta sam arbete bidrog stiftelsen till att seglarläger kunde anordnas och som bedrevs av Svenska Kryss a r klubben på de två båtarna. Efter ett antal år avslutas detta samarbete, varpå segelbåtarna såldes
och Sökanden återgick till att dela ut stipendier till undomars fostran på havet.
Under de år då Sökanden samarbetade med Svenska Kryssarklubben ansökte Svenska Kryssar klubben om domännamnet <svenskaseglarskolan.se> och registrerades också som innehavare. Registreringen av det omtvistade domännamnet hade Innehavaren ombesörjt för att
skydda med Sökanden gemensamma intressen under samarbetets gång. Senare re g i s tre ra de
Sökanden domännamnet <stiftelsensvenskaseglarskolan.se> i samband med att Sökanden
upprättade en hemsida och tog då kontakt med Innehavaren till <svenskaseglarskolan.se> o ch
begärde att Innehavaren skulle överlåta domännamnet <svenskaseglarskolan.se> till
Sökanden. Men Innehavaren lät meddela att man inte ville överföra domännamnet till Söka n d e n
under påstående om att Innehavaren alltjämt bedrev segelskoleverksamhet under den
benämningen.
Domännamnet <svenskaseglarskolan.se> består helt av benämningen på Sökanden, Stiftelsen
Svenska Seglarskolan, och är således identiskt därmed. Sökanden huvudsyfte har alltid va ri t a tt
dela ut stipender till stöd för att ungdomar ska få lära sig att segla. Detta har också ske tt g e n o m
att Sökanden under vissa perioder ägt segelbåtar på vilka utbildning i segling kunnat s ke u n d e r
benämningen Svenska Seglarskolan. Sökanden vill använda det omtvistade domännamnet i s i n
verksamhet.
Innehavaren har registrerat eller använt domännamnet i ond tro. Registreringen skedde under
den period som Sökanden samarbetade med Innehavaren om segelskoleverksamhet o ch s yfte t
var dåmera att skydda gemensamma intressen. Innehavaren har inte någon rätt eller något
berättigat intresse till domännamnet <svenskaseglarskolan.se>. Innehavaren använder inte
detta domännamn utöver att styra trafik till Innehavarens hemsida www.sxk.se. Domännamnet ä r
inte kopplat till Svenska Kryssarklubbens egen segelskoleverksamhet.

Innehavaren:
Svenska Kryssarklubben grundades år 1923. Verksamhetens syfte är att väcka och stärka håge n
för turist- och långfärder till sjöss, att vidga kunskapen om båtar lämpade för turist- och långfärder
och att främja sjömanskap, sjösäkerhet, navigationskunnande mm. Innehavaren har 43 000
medlemmar varav 6000 är under 25 år. Innehavaren driver tre seg larskolor med tillhopa c:a 7 0 0
elever per år, och anordnar därutöver bl.a. navigationsutbildningar i hela landet.
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För Innehavaren är seglarutbildning av ungdomar den grundläggande delen av verksamheten .
Innehavaren samarbetar gärna med andra för att stärka båtlivet för unga personer. Under c:a 5-6
år i början av 2000-talet samarbetade Innehavaren med Sökanden, varvid Innehavaren bedrev
segelskoleverksamheten och Sökanden finansierade båtarna. Under den perioden registrerade
Innehavaren den omtvistade domänen; detta inte bara för att skydda benämningen utan även för
att marknadsföra den webbsida för seglarskolan som Innehavaren hade satt upp. Svenska
Seglarskolan som begrepp stämmer bättre in på den verksamhet som Innehavaren bedriver än
den som förekommer hos Sökanden, vilken inte bedriver någon seglarskola alls och som inte
gjort det på många år.
Innehavaren är vida mer känd än Sökanden och har aktivt använt det omtvistade domännamnet i
sin verksamhet och byggt upp en kännedom om domänen under mer än 17 års användning.
Flera av Innehavarens verksamheter har närliggande namn relativt det omtvistade domän namnet, såsom Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. Innehavaren har rätt och ett
berättigat intresse av domännamnet. Det används sålunda sedan länge för att lotsa ungdomar
och vuxna till de seglarskolor och läger som Innehavaren bedriver. Domännamnet har alltid pekat
mot webbsidor där Innehavarens seglarskoleverksamhet finns. Omfattningen av denna verksam het har varit betydande; Sökanden har inte haft någon seglarskoleverksamhet alls på många år.

Tvistlösarnas skäl
Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn under toppdomänen < .se> tillämpas
principen ”först till kvarn”, vilket innebär att ansökningar om tilldelning prövas i den ordni ng de
förs in i IIS register.
Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för toppdomänen <.se>, punkt 7.2,
avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är
identiskt med eller liknar ett varukännetecken, ett näringskännetecken, ett släktnamn, ett
konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), en titel på annans
skyddade litterära eller konstnärliga verk, ett namn som skyddas genom förordning e n o m vi s sa
officiella beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som
skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 eller en geografisk betecknin g s o m s kyd d a s
genom Rådets förordning (EG) 110/2008, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som
begärt tvistlösningen kan visa rätt, och domännamnet registrerats eller använts i ond tro och
Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.
Identiskt eller liknande kännetecken med rättsgrund i Sverige
Sökanden åberopar som rättsgrund stiftelsens firma. Härtill noterar tvistlösarna att Stiftelsel a g e n
(1994:1220) identifierar namnet på en stiftelse som dess "firma". Alla stiftelser, oavsett form elle r
verksamhetsinriktning, således även ideellt verkande stiftelser, måste vara registrera de. Sålede s
får anses att även stiftelser, i likhet med t ex aktiebolag, förvärvar ensamrätt till firma genom regi strering eller inarbetning enligt 2 § firmalagen och 10 kap 1 § Stiftelselagen. Stiftelse n s fi rm a ä r
därmed att jämföra med ett sådant näringskännetecken med rättsgrund i Sverige som avses i
registreringsvillkoren för <.se> (7.2.1 b). Tvistlösarna konstaterar att domännamnet
<svenskaseglarskolan.se> är identiskt med Sökandens firma.
Ond tro
Innehavaren ansökte och erhöll registrering av domänna mnet <svenskaseglarskolan.se> för
sjutton år sedan när man bedrev seglarskoleverksamhet i egen regi under denna benämning
med stöd av Sökandens två segelbåtar som användes i Innehavarens skolverksamhet.
Sökanden synes inte haft något att invända mot Inneha varens registrering. Registreringen har
därmed inte skett i ond tro.
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Under 5-6 år pågick Innehavarens samarbete med Sökanden i den form som nyss angavs och
under benämningen Svenska Seglarskolan. Därefter, när Sökanden inte längre bidrog till verk samheten med några segelbåtar, fortsatte Innehavaren ensam sin skolverksamet m e d a n vä n d ning av bl.a. det omtvistade domännamnet <svenskaseglarskolan.se>. Sökanden verkar inte ha
invänt mot detta förrän efter flera år. Användningen av domännamnet har således inte skett i o n d
tro.
Berättigat intresse
Av betydelse för bedömningen av ett eventuellt berättigat intresse för Innehavaren är om
domännamnet motsvarar ett kännetecken med särprägel eller om det är av mer generisk karaktär
(se t.ex. ATF 169 <kuriren.se>). Det nu omtvistade domännamnet är utpräglat generiskt, dvs
beskrivande för en av de verksamheter som Innehavaren bedriver. Med hänsyn till Innehavare n s
långvariga användning av domännamnet och framför allt till namnets verksamhets beskrivande
karaktär, finner tvistlösarna att Innehavaren måste anses ha ett berättigat intresse av
domännamnet.
Sammanfattning
Tvistlösarna finner att domännamnet <svenskaseglarskolan.se> är identiskt med Sökandens
firma, att Innehavarens registrering och användning av domännamnet i nte kan anses ha skett
eller ske i ond tro samt att Innehavaren visat ett berättigat intresse av domännamnet. Ansökan
om överföring av domännamnet <svenskaseglarskolan.se> till Sökanden, skall därmed lämnas
utan bifall.

På IIS vägnar

………………………………
Jan Rosén
I beslutet har deltagit tvistlösarna
Jan Rosén (ordförande), Thomas Carlén-Wendels och Monique Wadsted. Enhälligt.
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