Förmedlaravtal

- föreningsrepresentation
(av Svenska Fotbollförbundet standardiserat avtal)

Parter
1. Förmedlare (Fyll i vilket av nedanstående alternativ som gäller för detta avtal.)
☐

Förmedlaren är en juridisk person.
____________________________________________
Namn på den juridiska personen

____________________________________________
Organisationsnummer

____________________________________________
Postadress

Följande registrerade förmedlare (fysiska personer) har rätt att företräda
förmedlaren inom ramen för detta avtal:

____________________________________________
Namn och personnummer

____________________________________________
Namn och personnummer

____________________________________________
Namn och personnummer

☐

Förmedlaren är en fysisk person.
____________________________________________
Förmedlarens namn och personnummer

____________________________________________
Postadress

(Nedan benämnd ”förmedlaren”)
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och
2. Förening
____________________________________________
Föreningens namn

____________________________________________
Organisationsnummer

____________________________________________
Föreningsnummer

____________________________________________
Postadress

(”Nedan benämnd ”föreningen”)
___
§1

Inledande bestämmelser

1.1

Detta avtal reglerar förmedlarens uppdrag att representera föreningen
som förmedlare. Med förmedlaruppdraget avses att biträda föreningen i
samband med ingående eller omförhandling av anställningsavtal med en
spelare, biträda föreningen i samband med avtal om spelarövergång till
eller från föreningen och att introducera föreningen för en motpart i
syfte att initiera en en spelarövergång eller på annat sätt verka för att
skapa förutsättningar för en spelarövergång till eller från föreningen.

1.2

Om förmedlaren är en juridisk person får förmedlaruppdraget endast
utföras av de personer hos den juridiska personen som beviljats
registrering som förmedlare hos SvFF.

§2

Registrering
Förmedlaren bekräftar härmed att han/hon/bolaget är registrerad som
förmedlare hos SvFF och förbinder sig att bibehålla registreringen under
avtalets hela giltighetstid. Avtalet upphör omedelbart att gälla om SvFF
avslår förmedlarens ansökan eller om förmedlaren avregistreras hos
SvFF, oavsett orsak därtill.
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§3

Giltighetstid

3. 1

Avtalet träder i kraft den
och upphör, utan att det
dessförinnan behöver sägas upp, att gälla den
(förmedlaravtalet får inte ha en löptid om mer än två år och får
inte innehålla villkor om att avtalet förlängs om det inte sägs
upp).

3.2

Under avtalets löptid enligt 3.1 ovan (fyll i ett av
nedanstående alternativ)
☐

har vardera part rätt att genom skriftligt meddelande till
motparten säga upp avtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte
som infaller
månad/er från uppsägningen.

☐

får parterna inte säga upp avtalet.

§4

Ekonomisk ersättning

4.1

Eventuell ersättning till förmedlaren ska betalas direkt till förmedlaren
av föreningen.

4.2

Förmedlaren har (fyll i ett av nedanstående alternativ):

4.3

☐

rätt till en total ersättning om

☐

rätt till ersättning enligt överenskommelse i tilläggsavtal till detta
avtal.

☐

inte rätt till någon ersättning.

Förmedlarens ersättning enligt 4.2 ovan förfaller till betalning (fyll i ett
av nedanstående alternativ):
☐

den

.

☐

enligt överenskommelse i tilläggsavtal till detta avtal.
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§5

Ensamrätt
Parterna är överens om att rätten att förhandla för och i övrigt biträda
föreningen som förmedlare upplåts till förmedlaren (fyll i ett av
nedanstående alternativ):

§6

☐

med ensamrätt.

☐

utan ensamrätt.

Övriga överenskommelser
Parterna har rätt att i skriftligt tilläggsavtal, som inte får ha längre löptid
än och endast gäller under samma tid som detta avtal, komplettera
innehållet i detta avtal. Tilläggsavtal som strider mot innehållet i detta
avtal är ogiltigt.
Parterna har (fyll i ett av nedanstående alternativ):

§7

☐

ingått ett skriftligt tilläggsavtal till detta avtal, vilket föreningen
förbinder sig att ge in till SvFF i samband med redovisningen av
detta avtal.

☐

inte ingått ett tilläggsavtal till detta avtal.

Tvingande bestämmelser
Parterna är medvetna om innehållet i och förbinder sig att följa vid var
tidpunkt gällande bestämmelser i FIFA:s Regulations on Working with
Intermediaries och SvFF:s reglemente för förmedlare.

§8

Tvist
Tvist angående innehållet i detta avtal får inte hänskjutas till avgörande
av allmän domstol utan ska prövas av SvFF:s skiljenämnd.
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§9

Avtalsutväxling, redovisning och underskrifter

9.1

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna
tagit var sitt.

9.2

Föreningen förbinder sig att redovisa detta avtal till SvFF i enlighet med
vad som följer av art. 6.7 och 6.8 i SvFF:s reglemente för förmedlare.

9.3

Underskrifter

_______________________

_____________________________

Datum och ort

Förmedlaren (behörig firmatecknare om
juridisk person)

_______________________

_____________________________

Datum och ort

Föreningen
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