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Förmedlare (spelaragenter)
Under senare tid har polisens nya aktionsgrupp mot idrottsrelaterad
organiserad brottslighet, under ledning av kriminalkommissarien
Fredrik Gårdare, uppmärksammat att grovt kriminella kontaktar
spelare, ibland mycket unga, i syfte att binda upp spelaren inför
kommande övergångar och proffsanställningar. Det har förekommit
att gåvor i form av t.ex. kontanter och klockor överlämnas, för att på
så sätt få en hållhake på spelaren för framtiden.
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ORGANISATIONSNUMMER
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Om en spelare eller förening tar emot, eller på annat sätt hanterar,
kontanter eller andra tillgångar som kan komma från brottslig verksamhet kan detta i sig innebära att man gör sig skyldig till medhjälp
till brott. Det är alltså extremt viktigt att man avböjer erbjudanden av
ovan slag och att varje misstanke om brott anmäls till polisen. Hotade
spelare kan också få hjälp av polisen.
N i kan kontakta polisens särskilda aktionsgrupp på idrottsrelateradbrottslighet.stockholm@polisen.se eller telefon 0708-951208.
För biträde i samband med förhandlingar om anställning eller
övergångar gäller dessutom Svenska Fotbollförbundet (SvFF)
reglemente för förmedlare (reglementet). Reglementet trädde i kraft
den 1 april 2015 och är en implementering av FIFA:s tvingande
regelverk "Regulations on Working with Intermediaries".
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Av reglementet följer bl.a.
•

att spelare eller förening som anlitar en förmedlare, innan
förmedlaren inleder sitt arbete, i skriftligt förmedlaravtal ska
reglera det rättsliga förhållandet parterna emellan,

•

att när förmedlare biträtt vid en förhandling om anställningsavtal eller vid spelarövergång ska ett förmedlarintyg och förmedlaravtalet ges in till SvFF,

•

att det är förbjudet för såväl spelare som förening att betala
ersättning till förmedlare i anledning av förhandling om
anställningsavtal eller spelarövergång avseende underårig
spelare, dvs. spelare som inte har fyllt 18 år.

Ni hittar reglementet i dess helhet via följande länk:
http://dOl.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id 117323
/scope 0/ImageVaultHandler.aspxl50126113615-uq
Mot bakgrund av de oroväckande uppgifterna om kriminella element
inom förmedlarbranschen har SvFF:s styrelse beslutat att skärpa
regelverket rörande förmedlar verksamheten, där det bl.a. ska införas
ett krav på att samtliga förmedlare ska godkännas hos SvFF innan de
påbörjar sitt arbete.
Om ni har några frågor om reglementet är ni välkomna att kontakta
förbundsjuristen Tobias Tibell, tobias.tibell@svenskfotboll.se
eller 08-735 9511.
Med vänlig hälsning,

Chefsjurist

