Bilaga 3 (nytt reglemente från och med säsongen 2020–2021)

Reglemente för elitlicens samt tillhörande anvisningar
Reglementet för elitlicens är fastställt av Svenska Bandyförbundets Förbundsstyrelse den 12
april 2019 och träder i kraft inför säsongen 2019–2020.
Alla tidigare tillämpliga bestämmelser samt annan av Svenska Bandyförbundet i cirkulär och
skrivelser utgiven information kring tillämpning av elitlicensfrågan upphävs genom detta
beslut.

1. Inledning
Alla föreningar som ska delta i elitseriespel för herrar ska ha erhållit Svenska Bandyförbundets Licensnämnds godkännande i enlighet med de villkor som föreskrivs i detta
reglemente samt tillhörande anvisningar. Således gäller även dessa villkor de föreningar som
flyttas upp till Elitserien från Allsvenskan.
I de fall, del av bandyverksamheten bedrivs i bolag som föreningen har röstmajoritet i,
tillämpas elitlicensens kriterier på koncernnivå.
Nedan, i detta reglemente, anges förening som en gemensam beteckning för förening, där all
verksamhet bedrivs, eller koncern i det fall delar av verksamheten bedrivs i bolagsform.

2. Organisation och arbetsordning
2:1 Licensnämnden
Licensnämnden prövar om elitlicens kan beviljas i enlighet med gällande reglemente.
Licensnämnden ska bestå av 3–5 personer med hög ekonomisk och juridisk kompetens och
utses av Svenska Bandyförbundets Förbundsstyrelse innan augusti månads utgång. Till
undvikande av jäv ska till ledamot endast utses person utan formellt engagemang i någon av
bandyns föreningar som deltar i seriespel på elit- eller allsvensk serienivå eller med
engagemang på förbundsnivå, centralt eller regionalt.
Licensnämndens ledamöter utses för en tid av ett år med möjlighet att väljas om för
uppdraget i ytterligare perioder.
Licensnämnden utser inom sig ordförande.
2:2 Appellationsnämnden
Licensnämndens beslut kan överklagas till en särskild Appellationsnämnd.
Appellationsnämnden består av 3–5 personer med hög ekonomisk och juridisk kompetens
och utses av Svenska Bandyförbundets förbundsstyrelse innan augusti månads utgång.
Ledamöter i Appellationsnämnden ska vara i en oberoende ställning vilket innebär att person
inte innehar något formellt engagemang i någon av bandyns föreningar som deltar i seriespel
på elit- eller allsvensk serienivå eller med engagemang på förbundsnivå, centralt eller
regionalt.
Appellationsnämndens ledamöter utses för en tid av ett år med möjligheter att väljas om för
uppdraget i ytterligare perioder.
Appellationsnämnden utser inom sig ordförande.
Appellationsnämndens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden och prövas endast efter
att prövningstillstånd erhållits.
2:3 Arbetsordning
Licensnämndens arbetsordning utgår från föreningarnas verksamhets- och räkenskapsår,
1 maj – 30 april, samt att föreningarna ska hålla ordinarie årsmöte senast den 15 augusti.
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31 augusti
•

15 oktober

Samtliga elitserie- och allsvenska föreningar på herrsidan ska till
Svenska Bandyförbundets kansli skicka in följande handlingar för
granskning och beslut i Licensnämnden:
Uppgifter, inklusive adressuppgifter, om styrelse, firmatecknare och
revisorer samt kansliadress.

•

Uppgifter om eventuella verksamheter som drivs inom ramen för annan
juridisk person.

•

Fastställd årsredovisning inklusive koncernbalansräkning,
koncernresultatsräkning, kassaflödesanalys för koncernen jämte tillhörande
noter enligt av licensnämnden fastställt rapportpaket samt
revisionsberättelse.

•

Specifikationer till årsredovisningen/koncernredovisningen i enlighet med
av Licensnämnden fastställt rapportpaket

•

Budget för innevarande verksamhetsår specificerad enligt gällande
rapportpaket

•

Rapport där barn- och ungdomsverksamheten redovisas för den gångna
säsongen samt en plan för innevarande säsong.

Samtliga elitserie- och allsvenska föreningar, meddelas
Licensnämndens beslut
1. Elitserieföreningar som uppfyller licenskraven beviljas elitlicens för
kommande tävlingssäsong
2. Elitserieföreningar som ej uppfyller kraven för elitlicens blir föremål för
särskild granskning under innevarande verksamhetsår enligt nedan
beskriven arbetsordning.
3. Allsvenska föreningar som uppvisar negativt eget kapital kommer senast
den 31 oktober kontaktas av Licensnämnden för vidare samtal och
informeras om att föreningen i nuläget inte uppfyller elitlicensvillkoren

20 november Elitserieföreningar som är satta under särskild granskning inkommer till
Licensnämnden med en halvårsrapport och uppdaterad budget (utfall enligt
halvårsrapporten per rad i rapportpaketet plus prognos för återstående del av
verksamhetsåret) d v s inklusive beräknade och fördelade lönekostnader för
innevarande verksamhetsår och även i övrigt beräknade intäkter och
kostnader för verksamhetsåret. Den uppdaterade budgeten ska kompletteras
med en handlingsplan, som visar hur föreningen ska kunna visa ett positivt
eget kapital per 30 april.
25 januari

Elitserieföreningar som är satta under särskild granskning samt de
allsvenska föreningar som uppvisat ett negativt eget kapital inkommer med
en åttamånadersrapport per den 31 december undertecknad av föreningens
styrelse.
Ovan nämnda föreningar inkommer också med en uppdaterad budget såsom
den beskrivs ovan under 20 november (utfall 31 december plus prognos för
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resterande fyra månader per rad i rapportpaketet). Även den uppdaterade
budgeten ska undertecknas av föreningens styrelse.
Licensnämnden förbehåller sig också rätten att på berörd förenings
bekostnad utse extern revisor som ges uppdraget att översiktligt granska den
uppdaterade budgeten när licensnämnden önskar säkerställa en korrekt
information.
15 februari

Licensnämnden fattar beslut om elitlicens för de elitserie- och allsvenska
föreningar som särskilt granskats.
Beslutet fattas efter det att elitserien och den allsvenska serien färdigspelats
och den 15 februari får därför ses som ett riktmärke där dagar kan justeras i
båda riktningarna.
Inom 14 dagar efter att beslut meddelats har föreningarna möjlighet att
överklaga beslutet till Svenska Bandyförbundets Appellationsnämnd.

1 april

Slutgiltigt beslut lämnas till Svenska Bandyförbundets Tävlingskommitté och
gäller för kommande tävlingssäsong.

Även om föreningens räkenskaper uppvisar ett positivt eget kapital har Licensnämnden
under året rätt att begära in information eller vidta åtgärder, som om föreningens egna kapital
hade varit negativt.
2:4 Öppenhet och transparens
För att licensnämndens arbete med elitlicensfrågor ska ha hög legitimitet och trovärdighet
krävs öppenhet och transparens. För att detta ska uppnås är föreningars årsredovisningar
med tillhörande noter – som ska vara licensnämnden tillhanda senast den 20 augusti – samt
den uppdaterade budgeten per den 31 december att betrakta som offentliga handlingar.
Föreskriften om offentlighet för den uppdaterade budgeten gäller enbart föreningar som är
satta under särskild granskning.

3. Elitlicensvillkor
För att föreningen ska beviljas elitlicens för spel i bandys elitserie krävs att föreningen ska
uppfylla följande villkor:
1. Stabil ekonomi med positivt eget kapital
2. Väl fungerande organisation med hög administrativ kompetens
3. Ungdomsverksamhet i rimlig omfattning
Detta gäller även för förening som kvalificerat sig till en plats i Elitserien och för förening som
erbjudits plats i Elitserien som en konsekvens av att annan förening degraderats enligt detta
reglemente.
3.1 Stabil ekonomi med positivt eget kapital
Elitlicensens ekonomiska kriterier omfattar hela den juridiska person, förening och koncern
där bandyverksamhet bedrivs. För flersektionsföreningar innebär detta dessutom att det är
hela föreningens samlade egna kapital som mäts vid bedömningen av det egna kapitalets
storlek, således inte enbart bandyverksamhetens egna kapital.
Positivt eget kapital
Förening ska ha ett positivt eget kapital eller av Licensnämnden bedömas ha förutsättning att
inom innevarande verksamhetsår nå ett positivt eget kapital. Licensnämndens bedömning
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utgår från att förutsättningar för att nå positivt eget kapital finns om summan av eget kapital
och innevarande års budgeterade resultat är positivt.
Licensnämnden ska bedöma om prognosen för innevarande år är rimlig och uppfyller kravet
på positivt eget kapital. I denna bedömning ska hänsyn tas till utgångsläge, historik,
tillförlitlighet i tidigare prognoser och substans i handlingsplanen.
Förening som redovisar ett negativt eget kapital ska utan särskild uppmaning lämna en
handlingsplan som visar hur kapitalunderskottet ska elimineras. (Se vidare anvisningar under
avsnittet 2:3 Arbetsordning).
3:2 Väl fungerande organisation med hög administrativ kompetens
Föreningen ska verka för att dess styrelse har en kvalificerad ekonomisk och administrativ
kompetens samt en god erfarenhet av idrottslig verksamhet. Föreningen ska ha en anpassad
och väl fungerande organisation för den löpande verksamheten både idrottsligt,
administrativt, ekonomiskt och kommersiellt. Föreningen ska i övrigt verka enligt allmänna
regler i samhället och enligt de anvisningar licensnämnden beslutar. Idrotts AB ska dessutom
verka i enlighet med de särskilda regler angående Idrotts AB som fastställts av
Riksidrottsförbundet.
Följande organisatoriska och administrativa krav ställs på föreningen för att föreningen ska
anses uppfylla villkoren för elitlicens:
•

Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår ska avse perioden 1 maj – 30 april.

•

Föreningens ordinarie årsmöte ska avhållas senast den 15 augusti varje år.

•

Föreningens årsredovisning och koncernredovisning inklusive kassaflödesanalyser
för föreningen och koncernen ska revideras och minst en revisor ska vara
auktoriserad eller godkänd revisor.

•

Föreningens redovisning ska följa gällande lagar, regler och rekommendationer
inom redovisningsområdet samt de föreskrifter i detta reglemente som berör
redovisningen.

•

Föreningen ska följa den av Svenska Bandyförbundet föreskrivna kontoplanen.

•

Föreningen ska, i not till årsredovisningen, under personalkostnader särskilt redovisa
föreningens bokförda kostnad (lön, arbetsgivaravgifter, pensionsförsäkringar och
andra förmåner) uppdelade på kategorierna spelare, ledare och övrigt anställda. Om
spelare erhåller ersättning för utförande av andra uppgifter än själva bandyspelandet
ska anges hur stor denna kostnad är.
• Föreningen ska, i not till årsredovisningen, ange den årliga framtida kostnaden för
spelare, som är kontrakterade per den 1 maj. Vidare ska det som redovisningsprincip
anges att endast utgifter för spelarförvärv tas upp i balansräkningen och att dessa
utgifter kostnadsförs under den tid som anges i det kontrakt som spelaren tecknade
vid övergången till föreningen.
• Föreningen ska sköta betalning av skatter och allmänna avgifter.
• Föreningen ska sköta betalningar och åtaganden mot Svenska Bandyförbundet,
bandyns distriktsförbund, Föreningen Svensk Elitbandy alternativt Allsvenska
Serieföreningen eller annan bandyförening.
Kravet på att föreningen ska ha en fungerande organisation och en administrativ kompetens
följs upp genom de underlag som skickas till Licensnämnden för bedömning.
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Handlingar ska inkomma i tid och hålla den kvalitet som ger förutsättningar för en rättvis och
opartisk prövning.
3:3 Ungdomsverksamhet i rimlig omfattning
Förening som deltar i bandyns elitverksamhet ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet i
rimlig omfattning för både flickor och pojkar med en tydlig målsättning att etablera så väl
juniorlag som damlag.
Med rimlig omfattning räknas i ett första skede kravet på att föreningen bedriver skridsko/bandykul för de yngsta samt bedriver ungdomsverksamhet för flickor och pojkar där minst
två lag, i olika åldersklasser, eller ett pojk- och ett flicklag, ska finnas i verksamheten upp till
16 års ålder.
Om ungdomsverksamheten bedrivs i separat juridisk förening eller i samverkan med annan
förening ska ett skriftligt avtal om samverkan upprättas och delges licensnämnden.
Samverkande förening ska för att beaktas i detta sammanhang ha sin hemvist inom samma
kommun som elitföreningen.
Kravet på att föreningarna ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet följs upp. Dels genom
att föreningen redovisar verksamheten i samband med att den ekonomiska rapporten sänds
till Licensnämnden för bedömning senast 20 augusti. Dessutom ska insändas en rapport där
barn- och ungdomsverksamheten redovisas för gångna säsongen samt en plan för
kommande säsong.
Denna information ska, vid samverkan med annan förening, inhämtas från den samverkande
föreningen och rapporteras till Licensnämnden.
Som ett komplement görs centralt en sammanställning över ungdomslicenser och lokalt
aktivitetsstöd på föreningsnivå. Detta för att följa verksamhetens utveckling över tid.

4. Påföljder
•

Förening som inte uppfyller samtliga villkor för Svenska Bandyförbundets Elitlicens
ska nedflyttas i seriesystemet en serienivå om inte annat följer av bestämmelser i
detta reglemente.

•

I de fall en förening som av sportsliga skäl kvalificerat sig till Elitserien inte erhåller
elitlicens ska föreningen fortsatt erbjudas spel i Allsvenskan.

•

Elitserie- respektive allsvenska föreningar som ej erhåller elitlicens får ej delta i
kvalspel till elitserien.

Förening ska degraderas i seriesystemet, alternativt ej flyttas upp, när förening åsidosatt en
eller flera av nedanstående punkter:
Att under mer än ett år haft ett negativt eget kapital.
Att inte ha levt upp till de organisatoriska och administrativa föreskrifter som anges i detta
reglemente.
Att inte ha levt upp till de krav som ställs i detta reglemente kopplat till en rimlig barn- och
ungdomsverksamhet.
En förening kan undgå degradering om det föreligger särskilda skäl. Med särskilda skäl
avses omständigheter som föreningen inte kunnat förutse eller på annat sätt kunnat råda
över t.ex. en huvudsponsors konkurs, brottsligt förfarande (förutsatta ha polisanmälts) av
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anställd, enskild styrelseledamot, annan förtroendevald eller arvoderad person. Som
särskilda skäl anses inte omständigheter som har sin grund i risktagande i verksamheten.
4:1 Straffavgifter
Förening som inte, inom föreskriven tid, skickar in fullständiga handlingar enlig vad som
föreskrivs i detta reglemente debiteras en straffavgift på upp till 10 000 kronor enligt nedan
beskriven modell.
Följande straffavgifter får åläggas;
1 000 kronor om föreningen inte lämnat uppgifter i enlighet med föreskrivna tider, ytterligare
4 000 kronor om föreningen inte lämnat uppgifter efter första påminnelsen,
och ytterligare 5 000 kronor om föreningen inte lämnar uppgifter efter andra påminnelsen.
Underlåtenhet att i rätt tid betala klar och förfallen fordran omfattar såväl betalnings ovilja
som betalningsoförmåga.
(Av protokollet fört vid möte per capsulam med Svenska Bandyförbundets styrelse, daterat
den 12 april 2019, då beslut togs om införande av detta reglemente för elitlicens, framgår
tidpunkter från och med vilken de sportsliga kriterierna för erhållande av elitlicens ska vara
uppfyllda).
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