REGLEMENTE FÖR SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS
LICENSNÄMND
Svenska Fotbollförbundets styrelse har den 18 mars 2008, med revidering den 15 december 2016, med stöd av 50 § förbundsstadgarna fastställt följande reglemente för
Förbundets Licensnämnd.

KOMPETENS
§1

Licensnämnden ska som första instans handlägga och besluta i ärenden enligt dels Förbundets vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser i fråga om anläggnings- och
ekonomikriterier m.m., dels UEFA:s klubblicens.
Part som är missnöjd med Licensnämndens beslut i fråga om Förbundets anläggnings- och ekonomikriterier m.m. respektive UEFA:s klubblicens får, inom två veckor
från dagen för Licensnämndens beslut, påkalla prövning hos Appellationsnämnden.

SAMMANSÄTTNING
§2

Licensnämnden, som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande, vice ordförande och fem övriga ledamöter och väljs av Förbundets årsmöte. Av
Licensnämndens ledamöter, som alla ska vara insatta i verksamheten inom elitfotbollen, ska två ha ekonomisk och två juridisk sakkunskap. Ordföranden ska även ha
förenings- och näringslivserfarenhet.

FÖRFARANDET
§3

Ärende anhängiggörs av Förbundsstyrelsen eller annan som Förbundsstyrelsen utsett.
Ordföranden leder nämndens arbete. Han skall bl a bestämma lämplig ort och plats för nämndens sammanträden, ombesörja kallelser och övriga expeditionsgöromål
samt leda förhandlingarna.
Ordföranden har rätt att anlita sekreterare under handläggningen av ärendet.

§4

Nämnden skall handlägga ärendet opartiskt, ändamålsenligt och skyndsamt samt i största möjliga utsträckning tillgodose parternas önskemål om förfarandet.

§5

Parterna skall ges tillfälle att anföra de omständigheter de önskar åberopa i ärendet.
Om part utan godtagbara skäl underlåter att utveckla sin talan får nämnden avgöra saken på den föreliggande utredningen.

§6

På parts begäran får nämnden hålla förhör med den parten eller annan som parten åberopar.
Om särskilda skäl föreligger får nämnden på eget initiativ kalla part eller annan att höras i ärendet. Förhör får hållas per telefon om det är lämpligt med hänsyn till
bevisningens art och övriga omständigheter eller om personlig inställelse skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av
att förhöret hålls med personlig närvaro inför nämnden.

OMRÖSTNING OCH BESLUT
§7

Nämndens avgörande av saken sker genom beslut. Licensnämnden är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande.
Beslutet ska avfattas skriftligen och undertecknas av ordföranden på nämndens vägnar. Av beslutet ska framgå

nämndens ledamöter

tid och ställe för beslutets meddelande

parterna samt deras yrkanden och de omständigheter de åberopat i ärendet

nämndens avgörande med angivande av de omständigheter nämnden grundat sitt avgörande på
Om skiljaktig mening förekommit skall den redovisas i beslutet.

§8

Innan nämnden beslutar i ärendet skall överläggning hållas.
Om nämndens ledamöter har olika uppfattningar i saken ska omröstning ske. Vid omröstning ska den mening gälla som omfattas av nämndens majoritet. Vid
omröstning ska, vid lika röstetal, ordföranden ha utslagsröst.

§9

Beslut får inte ges över annat än vad part yrkat och får inte grundas på andra omständigheter än de parterna åberopat eller som i övrigt framkommit under utredningen.

§ 10

Ordföranden får ensam besluta om avskrivning av ett ärende.

§ 11

Om inte annat förordnas gäller nämndens beslut med omedelbar verkan.

KOSTNADER
§ 12

Part svarar själv för sina egna kostnader.
Kostnader för bevisning eller annan utredning som nämnden beslutat om på eget initiativ svarar nämnden för.

SEKRETESS
§ 13

Ledamot får inte obehörigen röja innehållet i handlingar eller annan information i ärendet eller vad som förevarit under nämndens överläggning.

ADMINISTRATION
§ 14

Ärenden inom nämndens verksamhetsområde ska beredas av en grupp bestående av tjänstemän på förbundskansliet med kompetens avseende ekonomi, juridik och
tävlingsverksamhet. Beredningsgruppens sammansättning beslutas av förbundets generalsekreterare.

