Svenska Fotbollförbundets reglemente för förmedlare
Fastställt av Förbundsstyrelsen 2017-12-14 och träder i kraft den 15 juni 2018

Artikel 1 – definitioner
I detta reglemente betyder
1. av Svenska Fotbollförbundet certifierad förmedlare: förmedlare registrerad hos
SvFF som genomgått av SvFF anordnad förmedlarutbildning,
2. FIFA: det internationella fotbollförbundet Fédération Internationale de
Football Association,
3. Förbundsstyrelsen: styrelsen i SvFF,
4. förening: förening eller idrottsaktiebolag direkt eller indirekt ansluten till SvFF
eller annat nationsförbund,
5. förmedlaravtal: avtal mellan förmedlare och spelare eller förening om att
representera spelaren eller föreningen som förmedlare,
6. förmedlarintyg: intyg enligt bilaga 1 eller 2 till detta reglemente som
undertecknas av förmedlare eller företrädare för förmedlare,
7. förmedlare: en fysisk eller juridisk person som, mot eller utan ekonomisk ersättning, biträder spelare eller förening vid förhandling om anställningsavtal,
biträder förening vid förhandling om spelarövergång, introducerar spelare
eller förening för motpart i syfte att initiera en spelarövergång eller på annat
sätt verkar för att skapa förutsättningar för en spelarövergång,
8. konfederation: förbund med FIFA-anslutna nationsförbund, vilka tillhör samma
kontinent såsom det europeiska fotbollförbundet UEFA,
9. nationsförbund: förbund som är erkänt av och medlem i FIFA,
10. professionell spelare: spelare som under ett kalenderår från förening uppbär lön
eller annan inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst
10 000 kr.
11. spelarövergång: spelares övergång från en förening till en annan,
12. SvFF: Svenska Fotbollförbundet,

13. underårig: spelare som inte fyllt 18 år, samt
14. utländsk förening: förening direkt eller indirekt ansluten till annat
nationsförbund än SvFF.

Artikel 2 – allmänna principer
1. Spelare och förening får anlita förmedlare;
a. vid förhandling om avtal om anställning eller spelarövergång, samt
b. för att introducera spelaren eller föreningen för motpart i syfte att
initiera en spelarövergång eller på annat sätt verka för att skapa
förutsättningar för en spelarövergång.
2. Spelare och förening får endast låta sig representeras av och utge ersättning
till förmedlare som är registrerad hos SvFF och som har ingått ett skriftligt
förmedlaravtal med spelaren och/eller föreningen.
3. Spelare och förening ska iaktta vederbörlig aktsamhet när förmedlare ska
anlitas. Med vederbörlig aktsamhet avses här att spelare och förening ska
säkerställa att förmedlaren är registrerad hos SvFF och undertecknar
förmedlaravtal.
4. Styrelseledamot, kommittéledamot, domare, assisterande domare, coach,
tränare, professionell spelare eller annan person som är ansvarig för tekniska,
medicinska eller administrativa frågor inom FIFA, konfederation,
nationsförbund, ligaorganisation underordnad nationsförbund eller förening,
får inte vara förmedlare.
5. En underårig spelare har rätt att i samband med ingående eller omförhandling
av anställningsavtal med en SvFF-ansluten förening låta sig biträdas av
spelarens vårdnadshavare, utan att vårdnadshavaren behöver vara registrerad
som förmedlare hos SvFF.
6. Den som är advokat och åtar sig uppdrag som förmedlare omfattas inte av
bestämmelserna i detta reglemente.
7. Det som anges i detta reglemente påverkar inte giltigheten av avtal om
anställning eller spelarövergång.

Artikel 3 – registreringskrav för förmedlare
1. SvFF ska registrera förmedlare på sätt som närmare anges i detta reglemente.
Förbundsstyrelsen, eller den Förbundsstyrelsen bemyndigar, får meddela
närmare föreskrifter eller anvisningar om registrering och utbildning,
inklusive avgifter, samt publicering enligt detta reglemente.
2. Endast den som är registrerad som förmedlare hos SvFF har rätt att:
a. biträda spelare i samband med ingående eller omförhandling av
anställningsavtal med en SvFF-ansluten förening, med undantag för de
fall som avses andra stycket nedan,
b. biträda SvFF-ansluten förening i samband med ingående eller
omförhandling av anställningsavtal med spelare,
c. biträda SvFF-ansluten förening i samband med avtal om
spelarövergång till eller från föreningen, och
d. introducera en spelare registrerad hos en SvFF-ansluten förening eller
en SvFF-ansluten förening för motpart i syfte att initiera en
spelarövergång eller på annat sätt verka för att skapa förutsättningar
för en spelarövergång.
Spelare som inte är registrerad i en SvFF-ansluten förening får i samband med
ingående av anställningsavtal med en SvFF-ansluten förening låta sig
representeras av en förmedlare som ännu inte är registrerad hos SvFF, under
förutsättning att förmedlaren innan förmedlaravtalet undertecknas ansöker
om registrering hos SvFF genom att erlägga föreskriven ansökningsavgift.
3. Om förmedlaren är en juridisk person krävs att samtliga de fysiska personer
som företräder den juridiska personen inom ramen för förmedlaruppdraget
ansökt om och beviljats registrering som förmedlare hos SvFF.
4. SvFF ska på dess officiella hemsida löpande publicera namnen på de
förmedlare som vid var tidpunkt är registrerade hos SvFF och deras
eventuella koppling till en juridisk person.

Artikel 4 – villkor för registrering som förmedlare
1. Ansökan om registrering som förmedlare ska ges in till SvFF.
2. För registrering krävs att sökanden har betalat av SvFF fastställda avgifter.
Avgift återbetalas inte om ansökan om registrering som förmedlare avslås
eller om förmedlaren på eget initiativ eller efter beslut av Disciplinnämnden
avregistreras som förmedlare.

3. Sökanden ska ha ett oklanderligt rykte och inte vara dömd för ekonomisk-,
sexual- eller våldsbrottslighet.
4. Om sökanden är en juridisk person krävs för registrering att samtliga de
fysiska personer som kan komma att företräda den juridiska personen inom
förmedlarverksamheten har ett oklanderligt rykte.
5. För registrering krävs att sökanden i sin verksamhet inte har ett sådant
avtalsmässigt förhållande till nationsförbund, ligaorganisation underordnad
nationsförbund, konfederation eller FIFA att det kan föranleda
intressekonflikt. Sökanden får i sin verksamhet varken direkt eller indirekt
antyda att det finns ett sådant avtalsförhållande.
6. Såvida annat inte framkommit, ska kraven för registrering enligt 3–5 ovan
anses uppfyllda om sökanden till SvFF gett in ett undertecknat förmedlarintyg
och ett belastningsregisterutdrag eller motsvarande intyg som styrker att
sökanden har ett oklanderligt rykte.
7. Förmedlare som beviljats registrering hos SvFF ska innan förmedlaren

påbörjar sitt arbete teckna en ansvarsförsäkring enligt de villkor som framgår
av bilaga 3 till detta reglemente. En kopia av försäkringsbrevet ska ges in till
SvFF senast 30 dagar efter att förmedlaren beviljats registrering.

8. Förmedlare är skyldig att löpande underrätta SvFF om förändrade

förhållanden som kan föranleda att förmedlaren inte längre uppfyller
villkoren för registrering. Förmedlare är också skyldig att underrätta SvFF om
förmedlaren upphör med förmedlarverksamheten, varvid förmedlaren ska
avregistreras från SvFF:s förteckning över förmedlare.

Artikel 5 – Av Svenska Fotbollförbundet certifierad förmedlare
1. Den som uppfyller registreringsvillkoren i artikel 4 ovan och genomgått av
SvFF särskilt anordnad förmedlarutbildning har rätt att i sin
näringsverksamhet benämna sig: ”Av Svenska Fotbollförbundet certifierad
förmedlare” och/eller ”Intermediary certified by the Swedish Football
Association”.
2. SvFF ska på dess officiella hemsida publicera en särskild förteckning över de
förmedlare som har status som SvFF-certifierade förmedlare.

9. Certifieringen är giltig i tre år från utbildningstillfället. SvFF-certifierad
förmedlare ska inom tre år från utbildningstillfället åter anmäla sig till
förmedlarutbildningen för att bibehålla sin certifiering. SvFF ska erbjuda
förmedlarutbildningen minst en gång per kalenderår.

Artikel 6 – förmedlaravtal
1. Om spelare eller förening anlitar förmedlare i samband med förhandling om
anställningsavtal eller avtal om spelarövergång ska parterna, innan
förmedlaren inleder sitt arbete, i skriftligt av SvFF standardiserat
förmedlaravtal reglera det rättsliga förhållandet parterna emellan.
Förmedlaravtal får som längst ha en löptid om två år och får inte innehålla
villkor om att avtalet förlängs om det inte sägs upp. Parterna har dock rätt att,
tidigast sex månader före befintligt avtals utgång, upprätta ett nytt avtal om
fortsatt samarbete.
Parterna har rätt att i tilläggsavtal komplettera SvFF:s standardavtal. Tillägg
som strider mot standardavtalet är ogiltiga. Tilläggsavtal får inte ha längre
löptid än, och gäller endast under samma tid som, standardavtalet.
2. Det är inte tillåtet för en förmedlare att lämna, utlova eller erbjuda en
förening, spelare eller annan aktör någon form av ersättning eller förmån,
varken direkt eller indirekt, i utbyte mot att en förening eller spelare ska ingå
ett förmedlaravtal med förmedlaren. Förening, spelare eller annan aktör får
inte ta emot, godta ett löfte om eller begära sådan ersättning eller förmån.
3. Det är inte tillåtet att ingå förmedlaravtal med en spelare som inte har fyllt
15 år.
4. Endast den som är av Svenska Fotbollförbundet certifierad förmedlare får
ingå förmedlaravtal med en spelare som ännu inte har fyllt 18 år.
5. För att ett förmedlaravtal med en underårig spelare ska vara giltigt krävs att
avtalet och i förekommande fall tilläggsavtalet undertecknas av spelarens
vårdnadshavare.
6. När en spelare ingått ett anställningsavtal med en SvFF-ansluten förening och
i samband med avtalsförhandlingen biträtts av en förmedlare, ska
förmedlaren till SvFF ge in förmedlaravtalet med spelaren. Förmedlaravtal ska
även ges in när spelaren och föreningen, efter omförhandling, ändrat i

befintligt eller träffat ett nytt anställningsavtal och förmedlare biträtt spelaren
vid förhandlingen.
7. a) När en SvFF-ansluten förening ingått ett anställningsavtal med en spelare,
ska föreningen till SvFF ge in förmedlaravtalet med den förmedlare som
biträtt föreningen vid avtalsförhandlingen. Förmedlaravtal ska även ges in när
föreningen och spelaren, efter omförhandling, ändrat i befintligt eller träffat
ett nytt anställningsavtal och förmedlare biträtt föreningen vid förhandlingen.
b) När en SvFF-ansluten förening ingått avtal om spelarövergång till eller från
föreningen, ska föreningen till SvFF ge in förmedlaravtalet med den
förmedlare som biträtt föreningen vid avtalsförhandlingen.
c) När en SvFF-ansluten förening ingått avtal om spelarövergång med
utländsk förening ska den SvFF-anslutna föreningen till den utländska
föreningens nationsförbund ge in förmedlaravtal med den förmedlare som
biträtt den SvFF-anslutna föreningen vid avtalsförhandlingen samt den
ytterligare dokumentation som den utländska föreningens nationsförbund
begär.
d) När utländsk förening ingått avtal om spelares övergång till SvFF-ansluten
förening ska den utländska föreningen till SvFF ge in förmedlarintyg för
förmedlare som biträtt den utländska föreningen vid avtalsförhandlingen.
8. Förmedlaravtal ska vara SvFF tillhanda inom 30 dagar från dagen för
ingående av anställningsavtal eller avtal om spelarövergång.

Artikel 7 – information och offentliggörande
1. Förmedlare eller förening som är skyldiga att ge in förmedlaravtal till SvFF
enligt art. 6 p. 6 och 7 ska också till SvFF lämna uppgift om varje form av
ekonomisk ersättning som erlagts eller ska erläggas till förmedlaren. På
begäran av behörigt organ inom nationsförbund, ligaorganisation
underordnad nationsförbund, konfederation eller FIFA är, för sådant organs
utredning, förmedlare och förening, utöver förmedlaravtal, skyldiga att ge in
andra avtal och övrig dokumentation med anknytning till
förmedlaraktiviteten. Förmedlare och förening ska i avtal med
spelare/förmedlare säkerställa att det inte finns hinder mot att lämna
uppgifter och ge in dokument enligt ovan.
2. Förmedlaravtal ska bifogas övergångshandlingar eller anställningsavtal i
samband med registrering av spelare. När förmedlare biträtt spelare eller
förening vid avtalsförhandling ska förmedlarens namn och underskrift

infogas i anställnings- eller övergångsavtalet. Om förmedlare inte biträtt
någon part, ska detta uttryckligen anges i samband med registrering av
angivna dokument.
3. Förmedlare är skyldig att årligen senast den 1 mars, med början den 1 mars
2019, på sätt SvFF närmare anvisar, redovisa samtliga förmedlaruppdrag
under närmast föregående kalenderår samt på begäran av behörigt organ
inom nationsförbund, ligaorganisation underordnad nationsförbund,
konfederation eller FIFA lämna upplysningar och kopior på efterfrågade
handlingar.
4. SvFF ska senast den 31 mars varje år, avseende föregående kalenderår, på
SvFF:s officiella hemsida offentliggöra
a. namnen på samtliga förmedlare som under det gångna året registrerats
hos SvFF och alla transaktioner som dessa förmedlare biträtt vid,
b. det totala belopp som alla spelare registrerade hos SvFF betalat till
samtliga förmedlare, samt
c. det belopp som varje SvFF-ansluten förening totalt har betalat till de
förmedlare föreningen anlitat.
5. Utöver den expediering och offentliggörande av bestraffningsbeslut som ska
ske med stöd av andra regler, får SvFF till berörda föreningar, spelare och
förmedlare lämna information om överträdelser av detta reglemente.

Artikel 8 – ersättning till förmedlare
1. Ersättning till förmedlare som biträtt spelare ska beräknas på den
bruttoinkomst spelaren har rätt till under hela den anställningstid som berört
avtal gäller.
2. Ersättning till förmedlare som biträtt förening ska betalas som ett bestämt
belopp i enlighet med vad som avtalats innan den berörda transaktionen. Om
det skriftligen och särskilt överenskommits, får sådant belopp utgå genom
tydligt angivna delbetalningar.
3. Om inte annat följer av avtal, kollektivavtal, SvFF:s bestämmelser eller lag
eller annan författning, får spelare och förening utgå från följande
rekommendationer i fråga om ersättning till förmedlare:

a. Ersättning till förmedlare som biträtt spelare ska inte överstiga
tre procent av den bruttoinkomst spelaren har rätt till under hela den
anställningstid som berört avtal gäller.
b. Ersättning till förmedlare som biträtt förening vid förhandling med
spelare ska inte överstiga tre procent av den bruttoinkomst spelaren
har rätt till under hela den anställningstid som berört avtal gäller.
c. Ersättning till förmedlare som biträtt förening vid förhandling med
annan förening om spelarövergång ska inte överstiga tre procent av
sådan övergångsersättning som betalats i anledning av övergången.
4. Övergångsersättning, utbildnings- och solidaritetsersättning och annan ersättning som ska betalas från en förening till en annan förening i anledning av
en spelarövergång, får inte betalas till eller från en förmedlare. Förmedlare får
alltså inte motta ersättning på grund av andelsrätt i övergångsersättning eller
framtida övergångsersättning för spelare. Fordran på ersättning enligt denna
punkt får inte heller överlåtas till förmedlare.
5. Med undantag för vad som anges i punkterna 6 och 8 nedan, ska ersättning
för förmedling enligt detta reglemente betalas direkt till förmedlaren av den
som förmedlaren biträtt.
6. Efter att en transaktion har genomförts får, enligt överenskommelse med
föreningen och med spelarens skriftliga samtycke, föreningen för spelarens
räkning betala förmedlare. Sådan betalning ska ske i enlighet med vad som
överenskommits mellan spelaren och förmedlaren. Det är föreningens
skyldighet att till Skatteverket årligen lämna information om betalningen.
7. Styrelseledamot, kommittéledamot, domare, assisterande domare, coach,
tränare eller annan person som är ansvarig för tekniska, medicinska eller
administrativa frågor inom FIFA, konfederation, nationsförbund,
ligaorganisation underordnad nationsförbund eller förening, får inte ta emot
betalning eller annan förmån från förmedlare avseende sådan ersättning som
betalats för förmedling.
8. Det är förbjudet för såväl spelare som förening att betala ersättning till förmedlare i anledning av förhandling om anställningsavtal eller spelarövergång
avseende underårig spelare.

Artikel 9 - intressekonflikt
1. Innan förmedlare anlitas ska spelare, förening och förmedlare göra rimliga
ansträngningar för att säkerställa att det inte finns någon intressekonflikt för
spelare, förening eller förmedlare.
2. Det anses inte föreligga en otillåten intressekonflikt om förmedlaren skriftligt
upplyst om pågående eller potentiell intressekonflikt som kan föreligga i
förhållande till övriga berörda parter, transaktionen, förmedlingsavtal eller
gemensamma intressen, och samtliga parter lämnat sitt skriftliga samtycke
innan förhandlingarna inletts.
3. Om spelare och förening vid förhandling vill anlita samma förmedlare, ska
spelaren och föreningen lämna ett skriftligt samtycke till detta innan förhandlingen inleds samt skriftligt bekräfta vilken part som ska betala ersättning till
förmedlaren. Dessa dokument ska ges in till SvFF i samband med ingivande
av förmedlaravtal enligt artikel 6.

Artikel 10 – påföljd och prövningsorgan
1. Förmedlare som bryter mot detta reglemente eller handlar i strid med
gällande lagstiftning får avregistreras som förmedlare och under viss tid
förhindras nyregistrering som förmedlare.
2. Den som bryter mot detta reglemente får ådömas bestraffning enligt 14 kap.
Riksidrottsförbundets stadgar.
Påföljderna enligt 1 och 2 får kombineras.
3. Bestraffningsärende enligt p. 1 och 2 ska i första instans handläggas av SvFF:s
Disciplinnämnd. Disciplinnämndens beslut får inom två veckor överklagas
hos Riksidrottsnämnden. Beslut om påföljd för förmedlare ska tillställas FIFA.
4. På begäran av spelare, förening eller den som ansöker om registrering som
förmedlare, ska SvFF:s Tävlingskommitté (TK) pröva SvFF:s beslut att avslå en
ansökan om registrering som förmedlare. Sådan begäran ska ges in till TK
inom två veckor från den dag då SvFF:s beslut meddelats. I övrigt gäller vad
som anges om prövning av tävlingsärende i SvFF:s vid var tid gällande
tävlingsbestämmelser.

Artikel 11 – tvister
1. Tvist mellan en förmedlare och en spelare eller förening, som alla tillhör SvFF,
får inte väckas i allmän domstol utan ska hänskjutas till avgörande av SvFF:s
skiljenämnd.
2. Talan ska inges skriftligen till SvFF inom två år från det att den aktuella
händelsen inträffat och aldrig senare än sex månader efter det att den berörde
förmedlaren upphört med sin förmedlarverksamhet.

Artikel 12 – ikraftträdande m.m.
1. Detta reglemente träder i kraft den 15 juni 2018. Samtidigt upphör SvFF:s
Reglemente för förmedlare, fastställt av Förbundsstyrelsen den 11 december
2014.
2. Om detta reglemente strider mot FIFA:s tvingande regler om förmedlare
gäller FIFA:s regler.
3. SvFF:s generalsekreterare, eller den generalsekreteraren bestämmer, får
meddela föreskrifter om tillämpningen av detta reglemente.

