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Överlåtelse av serieplats, Futsal
Policydokument fastställt av SvFF:s styrelse den 20 april 2017.

Inledning
SvFF mottar varje år ett antal förfrågningar vad som gäller för nybildade och
sammanslagna föreningars inplacering i seriesystemet.

Grundprincipen är, enligt 2 kap 15 § SvFF:s Tävlingsbestämmelser för
Futsal, att en nybildad förening ska placeras in i distriktets lägsta serienivå.
Från denna huvudregel föreligger ett antal undantag. Dessa undantag beror
på att det föreligger särskilda skäl för den nya/sammanslagna föreningen
som gör att föreningen kan undantas från huvudregeln och placeras i en
annan serienivå än distriktets lägsta.

Överlåtelser som rör futsalverksamhet är en relativ ny företeelse där TK har
utarbetat och etablerat en praxis under de senaste tre åren som nu
formaliserats i detta policydokument. TK har tagit hänsyn till att futsal är en
ung gren inom fotbollsfamiljen och fortfarande är under stark utveckling
vilket medför att förutsättningarna kring överlåtelser kan skilja sig åt jämfört
med fotbollen. Samtidigt är det, ur TK:s perspektiv, viktigt att den sportsliga
integriteten respekteras, dvs. att föreningarna inte ska kunna köpa sig en
plats uppåt i seriesystemet.

De tre olika typfallen som idag utgör etablerad praxis presenteras kortfattat
nedan. Regeln i Futsal TB säger vidare att om särskilda skäl föreligger kan
Förbundsstyrelsen utfärda särskilda föreskrifter i dessa fall. Det betyder
alltså att detta dokument inte är uttömmande och om det blir aktuellt med

andra fall än de typfall som nämns här samt särskilda skäl föreligger kan
undantag göras från befintlig praxis.

Texten ska endast förstås som en beskrivning av befintlig praxis i
dagsläget (mars 2017). Underförstått i detta är också att principerna kan
komma att förändras om Förbundsstyrelsen väljer att fastställa en ny
policy i frågan.

Föreningsrättsliga förutsättningar
Frågan om sammanslagningar eller ombildningar av föreningar är i
förstaläget en helt föreningsintern angelägenhet. Grundregeln är att det är
upp till föreningen själv, att i enlighet med sina stadgar, bedriva sin
verksamhet så länge denna verksamhet bedrivs i enlighet med SvFF:s och
RF:s allmänna krav.

SvFF kan dock komma att blandas in då frågor relaterade till ombildning
ofta hänger samman med frågan om serietillhörighet för föreningens
representationslag. Föreningen kan då framställa om att få överta en
serieplats och på så sätt undvika att sammanslagningen går om intet till
följd av att det nya representationslaget tvingas spela i distriktets lägsta
serienivå. SvFF:s Tävlingskommitté beslutar om en framställan ska
godkännas.

Noterbart är att många föreningar som väljer att slå samman sina
verksamheter ofta finner det lämpligast att föra över verksamheten till den
förening vars representationslag ligger på högst serienivå. I det fallet krävs
ingen framställan om överlåtelsen av serieplats till SvFF. Detta då det ju är
samma förening som lever vidare (oftast efter att ha ändrat sitt namn).
Detta är alltså i sin ordning så länge som beslut om ombildning fattats i
enlighet med respektive förenings stadgar.

Krav på framställan
För att SvFF ska pröva ett ärende är det ett absolut krav att den
överlämnande föreningen framställer om saken. SvFF rekommenderar
dock att den överlämnande föreningen och den mottagande föreningen
gemensamt framställer om saken. Detta då, i varje fall på
förbundsserienivå, en ombildning med tillhörande mottagande av
serieplats typiskt sett är en sak som berör föreningen i stort, och det är
önskvärt att saken förankras på ett tillräckligt sätt inom föreningen.

I framställan till SvFF ska yrkande samt grund för yrkandet framgå.
Ansökan ska vara undertecknad av behörig person inom föreningen
(firmatecknare).

Krav som SvFF ställer är


att alla beslut om förändringar av föreningens verksamhet fattas i
enlighet med föreningens stadgar, d.v.s. i vanliga fall av ordinarie
årsmöte och/eller extra årsmöte. Beslutshandlingarna, d.v.s.
årsmötesprotokoll eller motsvarande ska alltid bifogas övriga
ansökningshandlingar till SvFF



att varje enskild spelare individuellt ska medges rätt att teckna en
övergångshandling till den nya föreningen. Detta bör framgå av
framställan till SvFF.

I det fall att ombildningen innebär att en ny medlemsförening övertar
serieplatsen måste först nyinträdet godkännas innan en framställan kan
godkännas. Endast en befintlig medlem i SvFF kan överta en serieplats.
Att bli medlem tar vanligtvis mellan en och två veckor då såväl SvFF som
Riksidrottsförbundet ska godkänna ansökan.

Tävlingsjuridiska förutsättningar
2 kap 15 § SvFF:s TB för Futsal föreskriver:

Inplacering av lag i seriespel
Futsallag tillhörande ny medlemsförening ska inplaceras i distriktets
lägsta serie.

Undantag från första stycket får göras för medlemsförening som bildats
genom sammanslagning av två eller flera föreningar, genom delning eller
annan organisationsförändring. En sådan förening kan, efter prövning av
SvFF eller SDF, få överta en av de sammanslagna föreningarnas plats
eller den omorganiserades.

SDF får utöver vad som föreskrivs i andra stycket, efter framställan från
medlemsförening, besluta om undantag från första stycket vid inplacering
i distriktsserierna av lag tillhörande ny medlemsförening om det finns
synnerliga skäl.

Beslut om inplacering av futsallag fattas av SvFF:s TK gällande
förbundsserierna, och av SDF utsett organ gällande distriktsserierna.
Inplacering får inte ske under perioden fr.o.m. den 15 oktober t.o.m. den
15 mars såvida inte särskilda skäl föreligger.

Förbundsstyrelsen får meddela särskilda anvisningar om vad som ska
gälla enligt ovan vid delning av eller annan organisationsförändring i
förening.

Ekonomiska villkor

Övertagande av skulder
Vid överlåtelse förbehåller sig SvFF:s TK rätten att i förekommande fall
besluta om att mottagande förening tvingas ta över överlåtande förenings
skulder.

Typfall 1: Föreningsfusion (sammanslagning):

Föreningsfusion
Vid en föreningsfusion överför den ena föreningen sin futsalverksamhet till
den andra föreningen. Utgångspunkten vid en föreningsfusion är att
mottagande förening redan är befintlig medlem i SvFF. Den förstnämnda
föreningen avvecklar vanligtvis sin futsalsektion (och träder ur SvFF) och
den andra föreningens futsalsektion utvidgas med den tillkommande
verksamheten men kvarstår i övrigt som oförändrad medlem i SvFF,
bibehåller sitt föreningsnummer m.m.

Många föreningar har inte en separat futsalsektion utan bedriver fotboll
och futsal i samma sektion. Om så är fallet föreligger det inget krav att
föreningen begär utträde ur SvFF i samband med överföring av
futsalverksamheten. SvFF:s TK förbehåller sig dock rätten att begränsa
överlåtelsen på så sätt att om den överlämnande föreningen i framtiden
ska bedriva futsalverksamhet så ska SvFF:s TK – efter föreningens
ansökan – godkänna detta.

TK kan också godkänna att förening överför större delen av
futsalverksamheten i föreningen, t.ex. all seniorverksamhet till den andra
föreningen, men behåller futsalverksamhet upp till junioråldern. Det är då
inget krav att föreningen begär utträde ur SvFF eftersom föreningen
fortfarande bedriver futsalverksamhet. Vid denna typ av överlåtelse
förbehåller sig SvFF:s TK rätten att begränsa överlåtelsen på så sätt att
om den överlämnande föreningen i framtiden ska anmäla ett lag från en
viss bestämd ålder i Futsal så ska SvFF:s TK – efter föreningens ansökan
– godkänna detta.

Typfall
Typfall 2: Föreningsfisson (delning av förening)
En futsalsektion bryter sig ur en flersektionsförening och bildar en egen
förening. Den nybildade föreningen behåller ofta den äldre föreningens
namn, dock med tillkommande idrottsbeteckning ”Futsalklubb” eller
motsvarande. Futsalsektionen bildar en ny förening som därefter söker
inträde som egen förening och framställer om överlåtelse av serieplats. Den
nya futsalföreningen får ta över serieplatsen och spelarna medges rätt att
övergå till den nya föreningen. Det är samma styrelse, spelare och ledare
som helt övergått i en annan organisationsform. Efter att de formella
besluten tagits i den äldre föreningen, begär den utträde ur SvFF.

Det finns här två alternativ som accepteras:

Alternativ 1 - Från sektionsförening till alliansförening:
Exempel: A IF är en flersektionsförening och spelar i div. 1 Futsal.
Föreningen önskar i fortsättningen att bedriva sin verksamhet i form av en
så kallad alliansförening. Futsalsektionen ska alltså bedriva sin verksamhet
inom ramen för en självständig futsalförening. Förening A IF begär utträde
ur SvFF samtidigt som nybildade föreningen A IF FK ansöker om nyinträde
och medges efter framställan att placeras in på den A IF plats i division 1
Futsal.

Alternativ 2 - Förening med annan huvudsaklig verksamhet:
Exempel: A KIF är en kulturförening som även bedriver futsalverksamhet i
Svenska Futsalligan (SFL). Föreningens futsalsektion önskar bryta sig ur
flersektionsföreningen och enbart vara en futsalförening. Förening A KIF
begär utträde ur SvFF samtidigt som A FK ansöker om nyinträde som egen
förening och placeras in på den gamla föreningens plats i SFL.

I de fall där den äldre föreningen fortfarande bedriver fotbollsverksamhet
kan överlåtelsen godkännas men SvFF:s TK förbehåller sig då rätten att
begränsa överlåtelsen på så sätt att om den överlämnande föreningen i

framtiden ska bedriva futsalverksamhet så ska SvFF:s TK – efter
föreningens ansökan – godkänna detta.

Typfall 3: Utbrytning av viss verksamhet i föreningen

Om futsalverksamheten, upphör i en förening kan verksamheten överflyttas
till en ny förening och denna får överta den överlämnande föreningens plats
i seriesystemet. Utgångspunkten är att mottagande förening är nybildad och
begär inträde i SvFF efter sedvanligt ansökningsförfarande. Det är samma
spelare och ledare som helt enkelt övergått i en annan organisationsform.

Exempel: Förening A beslutar att helt upphöra med sin futsalverksamhet.
En ny förening bildas, Förening A Futsalklubb, dit verksamheten överflyttas
i sin helhet. Förening A bedriver nu ingen futsalverksamhet och Förening A
Futsalklubb placeras in i seriesystemet där Förening A tidigare spelade.

TK kan också godkänna att förening bryter ut större delen av viss
verksamhet i föreningen, t.ex. all futsalverksamhet på seniorsidan, men
behåller futsalverksamhet för barn- och ungdomar.

Vid denna typ av överlåtelse förbehåller sig SvFF:s TK rätten att begränsa
överlåtelsen på så sätt att om den överlämnande föreningen i framtiden
ska anmäla ett lag från en viss bestämd ålder i futsal så ska SvFF:s TK –
efter föreningens ansökan – godkänna detta.
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