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1. Sökande 
 
Sökanden är Link76 AB, Sverige. 
 
 
2. Innehavare 
 
Innehavaren är Idrottens Bingo i Göteborg AB, Sverige. 
 
 
3. Domännamn och Förfarandet 
 
Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <foreningslotteriet.se>. 
 
Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se 
(“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i 
toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”). 
 
WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven 
som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna.  I enlighet med paragraf 13 i 
Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 27 april 2022.  
Innehavaren lämnade in ett svar den 26 maj 2022. 
 
WIPO Center utsåg Per Carlson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 9 juni 2022.  Tvistlösaren har 
lämnat in en deklaration om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna 
säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.  
 
 
4. Bakgrund 
 
Sökanden är innehavare av det svenska nationella varumärket FÖRENINGSLOTTERIET med figur 
(nr 607248), registrerat den 18 mars 2020 för bl a anordnande av lotterier för andras räkning i klass 41, efter 
en ansökan som ingavs den 26 februari samma år. 
 
Innehavaren är antecknad som innehavare av domännamnet <foreningslotteriet.se>, registrerat den 1 
oktober 2009. 
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5. Yrkanden 
 
Sökanden har yrkat att domännamnet <foreningslotteriet.se> skall överföras till Sökanden. 
 
Innehavaren har bestritt yrkandet. 
 
 
6. Parterna har anfört 
 
A. Sökanden 
 
Sökanden har, som det får förstås, gjort gällande att det omtvistade domännamnet <foreningslotteriet.se> 
liknar bolagets varumärke FÖRENINGSLOTTERIET med figur samt att domännamnet registrerats i ond tro 
och att Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnet. 
 
Till utveckling av sin talan har Sökanden anfört i huvudsak följande. 
 
Sökanden innehar det registrerade varumärket FÖRENINGSLOTTERIET med figur och domännamnet 
<foreningslotteriet.com>.  
 
”Kan inte hävda att de varken har registrerat eller använt domännamnet i ond tro.  Men kan inte styrka att 
de inte gör det och använder email på domänen och på så vis inkräkta på mitt varumärke och ev vilseleda 
kunder.” 
 
Innehavaren har inget berättigat intresse till domännamnet <foreningslotteriet.se> eftersom Sökanden äger 
varumärket FÖRENINGSLOTTERIET med figur. 
 
B. Innehavaren  
 
Innehavaren har varken vitsordat eller bestritt att domännamnet liknar Sökandens varumärke.  Innehavaren 
har emellertid bestritt att domännamnet registrerats eller använts i ond tro samt, som det får förstås, bestritt 
att Innehavaren inte skulle ha någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnet. 
 
Till utveckling av sin talan har Innehavaren anfört i huvudsak följande.  
 
Domännamnet flyttades 2014 över till Innehavaren från dess systerbolag, men domännamnet har aldrig 
använts utan bara varit ”parkerat”.  
Det fanns tidigare en skraplott, kallad föreningslotten, som togs fram för föreningslivet.  Den skapades och 
trycktes av Innehavarens systerbolag som bl a tog fram Sverigelotten (Sverigelotten drivs sedan en tid 
tillbaka av den ideella föreningen Folkspel).  
 
 
7. Diskussion och Slutsatser 
 
Ett domännamn ska enligt 7.2 i Registreringsvillkoren överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, 
om (1) domännamnet är identiskt med eller liknar bl a ett varukännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket 
den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt, (2) domännamnet har registrerats eller använts i ond 
tro, och (3) Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.  
 
A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till 
vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt 
 
Innehavarens domännamn <foreningslotteriet.se> liknar Sökandens varumärke FÖRENINGSLOTTERIET 
med figur.  
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B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro 
 
Sökanden har inte åberopat, och än mindre visat, någon konkret omständighet som innebär att det 
omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro.  
 
C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet 
 
Med hänsyn till den ovan gjorda bedömningen i frågan om ond tro saknas skäl att pröva om Innehavaren har 
någon rätt till eller berättigat intresse av det omtvistade domännamnet. 
 
 
8. Beslut 
 
Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <foreningslotteriet.se> lämnas utan bifall.  
 
 
9. Sammanfattning 
 
Ansökan med yrkande om överföring av domännamnet <foreningslotteriet.se> har lämnats utan bifall.  
Domännamnet har befunnits likna varumärket FÖRENINGSLOTTERIET med figur, men det har inte visats 
att domännamnet registrerats eller använts i ond tro.  Vid denna bedömning i frågan om ond tro har det 
saknats skäl att pröva om Innehavaren haft någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnet. 
 
 
Per Carlson 
Datum:  28 juni 2022 


