Hallands fotbollförbund
Inför Representantskapet 2019 inkom två motioner från Hallands fotbollförbund.
Motionerna bordlades och återupptas inför Representantskapet 2020.

1. Motion om fotbollsutvecklande föreningssamarbete avseende
amatörspelare (dubbel licens)
Bakgrund
För närvarande finns endast möjlighet till fotbollsutvecklande föreningssamarbete avseende
proffsspelare enligt gällande regelverk.
Nuvarande reglering
3 kap 14 § RB
Förslag
Med en liknande skrivelse för amatörspelare skulle unga spelare slippa att i tidigt skede välja en
förening i högre division utan kunna representera båda föreningarna under säsongen. Fler skulle
spela längre och fler föreningar kunna behålla sina lag och talanger längre.
Hallands FF motionerar om följande till ny paragraf för amatörspelare (2 kap 8§? RB):
En förening (ordinarie förening) har möjlighet att registrera spelare för två föreningar (tillfällig
förening) med dubbel licens. En förening kan låta högst sex utespelare och därutöver två målvakter
registreras med dubbel licens och representera annan förening/föreningar (tillfällig förening) i högre
serienivå, dock max tre utespelare och en målvakt med licens i samma förening (tillfällig förening).
En förening (tillfällig förening) vars representationslag deltar i förbundsserie där krav på
professionellt spelaravtal finns kan inte registrera spelare med dubbel licens. Spelarna får delta i den
ordinarie och tillfälliga föreningens samtliga lags seriespel, från 16 år tom föreningarnas
representationslag, dock får spelaren/spelarna inte representera den tillfälliga föreningen i DM för
ungdom och senior.
Spelare enligt första och andra stycket ska hos SvFF registrerats med dubbel licens med den ordinarie
och tillfälliga föreningen samt fyllt 16 år och fylla högst 24 år under aktuellt kalenderår.
Överenskommelse mellan samarbetande föreningar ska anmälas till SvFF på fastställt formulär
(avtal) för registrering senast den 31 augusti innevarande spelår, i anmälan ska berörda spelare
anges. Spelklarhet för sådan spelare infaller tidigast fyra dagar från det att avtal kommit in till SvFF.
Spelaren får därefter vid varje givet tillfälle utan uppehåll representera ordinarie och tillfällig
förening. Spelaren med dubbel licens kan fr.o.m. den 31 augusti enbart delta i ett av föreningarnas
representationslag, den föreningens representationslag som spelaren först representerade i
tävlingsmatch fr.o.m. den 31 augusti.

Spelare med dubbel licens kan inte omfattas av föreningssamarbete avseende amatörspelare. Om
spelare under innevarande spelår gör en övergång till annan förening upphör avtal om dubbel licens
att gälla. Avtal om dubbel licens upphör att gälla den 1 december innevarande spelår.
Berörd spelare med dubbel licens får ersättas av annan spelare (max 2 spelare). Om spelaren ersätts
av annan spelare ska den spelaren anmälas till SvFF. Spelklarhet för den ersättande spelaren gäller
tidigast fyra dagar från det att sådan anmälan kommit in till SvFF. Anmälan om sådan ersättare ska
ges in till SvFF senast den 31 augusti innevarande säsong med uppgift om vilken spelare som ska
ersättas. Spelare som ersätts får delta i spel i den ordinarie och tillfälliga föreningen fram till dagen
då den ersättande spelaren blir spelklar.
Reflektioner
Av artikel 5.3 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), March 2020 Edition
framgår att en spelare enbart får vara registrerad i en förening i taget.1 Denna regel är undantagslös.
Av SvFF:s stadgar2 1 kap 3 § tredje stycket framgår att förbundet är skyldigt att, i tillämpliga delar,
följa FIFA:s stadgar samt övriga bestämmelser och fattade beslut. Ett beslut i enlighet med Hallands
FF:s förslag skulle därmed stå i direkt strid med vad som framgår av FIFA:s regler och SvFF:s stadgar.
För unga professionella spelare finns en risk att deras utveckling hämmas då de genom proffsavtal är
låsta till en klubb och övergångar bara kan ske i någon av de två registreringsperioderna
(transferfönstren). Genom 3 kap. 14 § RB har sådana spelare som är kontrakterade med en
huvudklubb fått möjlighet att spela i en lägre division, med en annan förening, och på så sätt fått mer
matchtid samt en bättre matchning i sitt spel.
Amatörspelare är, till skillnad från professionella, inte låsta till en viss klubb eller till att göra
övergångar i de särskilda registreringsperioderna som gäller för proffs. Istället kan de, med den
begränsning som följer av 4 kap. 3 § RB, göra övergångar när som helst under säsongen under
förutsättning att involverade klubbar är överens. De skäl som motiverar utlåning av professionella
spelare respektive föreningssamarbeten för sådana gör sig därmed inte gällande på samma sätt för
amatörspelare.
Med hänvisning till ovanstående föreslås,
att

1
2

avslå motionen

A player may only be registered with one club at a time (art. 5.3).
Beslutade vid Förbundsmötet den 30 mars 2019.

2. Fler spelar längre med modernare regelverk
Bakgrund
De representationsserier som idag inte har som krav på så kallade proffsavtal har inte samma
möjligheter som föreningar, med sådana avtal att samverka. Div. 2-3 på herrsidan samt div 1-2
damsidan är låsta för föreningssamarbete med SDF i eget distrikt och över distriktsgränserna. Om
inte kompletterande bestämmelser inom SDF finns. Det gör att flera spelare som är i den gruppen
kan få svårt med speltid och då kan en förnyelse göra att fler spelar längre. Det är av vikt att
regelverket är lika i landet så föreningar kan samverka över distrikt på ett lätt sätt.
Nuvarande reglering
2 kap 7 § RB
Förslag till revidering av 2 kap 7 § RB
Föreningssamarbete i distriktsserier. Avseende föreningssamarbete inom ramen för
tävlingsverksamheten.
Spelare som under innevarande säsong deltagit för förening i lag som deltar i Allsvenskan – div. 1, herrar, samt Damallsvenskan – Elitettan damer, får inte representera annan förening med stöd av
bestämmelser enligt föregående stycke.
Föreningssamarbete enligt första stycket får inte omfatta spelare från förening som är medlem i
annat nationsförbund. På skriftlig ansökan från berörd förening har TK dock rätt att bevilja sådant
samarbete.
Reflektioner
Inledningsvis kan konstateras att det av bestämmelsen av artikel 5.3 FIFA Regulations on the Status
and Transfer of Players (RSTP), March 2020 Edition, framgår att en spelare enbart får vara registrerad
i en förening i taget.3 Denna regel är undantagslös. Av SvFF stadgar4 1 kap 3 § tredje stycket framgår
att förbundet är skyldigt att, i tillämpliga delar, följa FIFA:s stadgar samt övriga bestämmelser och
fattade beslut. Att tillåta spelare som är registrerade för föreningar i förbundsserier att delta i
distriktsserier för annan förening skulle därmed stå i direkt strid med FIFA:s regler och SvFF:s stadgar.
Med hänvisning till ovanstående föreslås,
att
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avslå motionen

A player may only be registered with one club at a time (art. 5.3).
Beslutade vid Förbundsmötet den 30 mars 2019.

