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Övrigt
För anvisningar till Reglemente för Elitlicensen, Ettan, inklusive bilagor, se
www.svenskfotboll.se/ekonomi

Reglemente för Elitlicensen, Ettan
Beslutat av SvFF:s Representantskapet den 20 november 2018 och träder i kraft den 1 januari 2020. Genom
förevarande bestämmelser upphävs vid ikraftträdandet alla tidigare tillämpliga bestämmelser samt annan av
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa.

Art. 1 Inledande bestämmelser
1.1

Allmänt

Förening i Ettan får delta i respektive serie endast efter att ha erhållit SvFF:s
Licensnämnds (Licensnämndens) godkännande i enlighet med de villkor som
föreskrivs i detta reglemente samt tillhörande anvisningar. Dock fordras inte
Licensnämndens godkännande för föreningar som inför kommande säsong
uppflyttats till Ettan.
Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB såvida
inte annat anges.

1.2

Kriterier

De obligatoriska kriterier som en förening måste uppfylla är indelade i två kategorier.
Kategori A: Om förening inte uppfyller A-kriterium ska licens inte beviljas, såvida inte
särskilda skäl föreligger. Föreligger sådana särskilda skäl får i stället påföljd utdömas
enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (se www.rf.se).
Kategori B: Om förening inte uppfyller B-kriterium får påföljd utdömas enligt SvFF:s
tävlingsregler eller 14 kap. RF:s stadgar, men förening ska beviljas licens.

1.3

Beslutsorgan

1.3.1

Licensnämnden

Licensnämnden prövar om elitlicens ska beviljas i enlighet med förevarande
bestämmelser.
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1.3.2

Överklagandenämnden

Part som är missnöjd med Licensnämndens beslut får, inom två veckor från dagen för
beslutet påkalla prövning hos SvFF:s Överklagandenämnd (Överklagandenämnden).
Överklagandenämndens beslut får överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN). För att
RIN ska pröva ett ärende av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får
meddelas endast om det förekommit grovt formfel vid handläggning av ärendet eller
om beslut fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler.
1.3.3

Disciplinnämnden

SvFF:s Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) prövar bestraffningsärenden enligt SvFF:s
tävlingsregler och 14 kap. RF:s stadgar.
Disciplinnämndens beslut i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar får
överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN).
Disciplinnämndens beslut i ärenden om tävlingsbestraffning får enligt SvFF:s
tävlingsregler överklagas hos Överklagandenämnden. För att Överklagandenämnden
ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd. Överklagandenämndens
beslut får överklagas hos RIN. För att RIN ska ta upp ett ärende till prövning krävs
prövningstillstånd enligt 15 kap. 2 § RF:s stadgar.

1.4

Påföljder

1.4.1

Ej uppfyllda A-kriterier

Representationslag i Ettan tillhörande förening som inte uppfyller kriterierna i art. 2.1
nedan ska inte beviljas licens, såvida inte särskilda skäl föreligger.
Representationslag i Ettan tillhörande förening som inte beviljats elitlicens ska vid
seriesammansättning av SvFF, efter förslag från TK, nedflyttas en serienivå.
Representationslag i Ettan tillhörande förening som dels efter seriens eller kvalspelets
genomförande ska nedflyttas en serienivå enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser, dels ska
flyttas ner som en konsekvens av att föreningen inte beviljats elitlicens, ska flyttas ned
två serienivåer.
Representationslag i Ettan tillhörande förening som efter seriens eller kvalspelets
genomförande enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser ska uppflyttas från Ettan till
Superettan, men som ska nedflyttas som en konsekvens av att föreningen inte beviljas
elitlicens, behåller sin plats i Ettan.

2

1.4.2

Ej uppfyllda B-kriterier

Förening som inte uppfyllt B-kriterium får bestraffas med tillrättavisning eller böter
upp till 500 000 kr i enlighet med 14 kap RF:s stadgar.

Art. 2: Ekonomikriterier
2.1

A-kriterier

• Varje förening ska ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor.
• Räkenskapsår och verksamhetsår ska följa kalenderår.
•

Per den 31 augusti gäller följande. Förening får inte ha några klara och förfallna
skulder, inklusive tjänstepensionsbetalningar, till professionell spelare och, i
förekommande fall, till klubbdirektör, huvudtränare A-lag, assisterande tränare Alag eller ungdomsansvarig, och inte heller några klara och förfallna skulder
avseende skatt eller arbetsgivaravgift.
Förening får inte heller ha någon klar och förfallen skuld på betydande belopp,
som inte kan kvittas mot klar och förfallen fordran, till annan medlemsförening
eller utländska klubb avseende spelarövergång.
Förening får inte ha en klar och förfallen skuld på betydande belopp till SvFF eller
SDF, som inte kan kvittas enligt 11 § i SvFF:s stadgar.
En skuld anses vara förfallen när förfallodagen passerats och skulden inte
reglerats. En skuld anses vara klar när den inte är tvistig. Med betydande belopp
avses sammantaget två prisbasbelopp.
Att ovan skulder inte föreligger ska styrkas genom ett skriftligt intyg,
underskrivet av såväl föreningsstyrelse som föreningens revisor/revisorer. Intyget
ska vara Licensnämnden tillhanda senast den 1 oktober.
Rekommendation om hur uttalandet bör utformas återfinns på SvFF:s hemsida
under rubriken Elitlicensens ekonomikriterier, bilaga 7B.

• Senast den 1 oktober ska årsmötesprotokoll, där val av befintlig styrelse och
revisorer framgår, finnas Licensnämnden tillhanda. I de fall fotbollsverksamhet
finns i olika juridiska personer, ska årsmötesprotokoll/bolagsstämmoprotokoll
avseende de olika juridiska personerna inrapporteras.
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• Senast den 1 oktober ska ett av styrelsen undertecknat intyg, avseende föreningens
ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva verksamheten under hela
nästkommande år, vara Licensnämnden tillhanda.
Rekommendation om hur uttalandet bör utformas återfinns på SvFF:s hemsida
under rubriken Elitlicensens ekonomikriterier, bilaga 8.

2.2

B-kriterier

• Senast den 30 april ska den av styrelsen och revisorerna samt årsmötet godkända
och underskrivna årsredovisningen/årsbokslutet samt revisionsberättelsen vara
Licensnämnden tillhanda.
Samtidigt ska det av SvFF fastställda formuläret angående ekonomisk rapportering
avseende det gångna verksamhets- och räkenskapsåret vara Licensnämnden
tillhanda. Detta återfinns på SvFF:s hemsida under rubriken Elitlicensens
ekonomikriterier, bilaga 3C.
• Räkenskaperna ska följa en av Förbundsstyrelsen föreskriven kontoplan.
Denna återfinns på SvFF:s hemsida under rubriken Elitlicensens ekonomikriterier,
bilagorna 1, 2, och 5.
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