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ÄRENDE: Förlängd säsong till spelårets slut samt anpassning av 
tävlingsbestämmelsernas representationsregler med Avtal för spelare och regelverket 
om förenings möjlighet att tacka nej till direktuppflyttning eller avstå att delta i kval, vid 
ett förlängt seriespel.  
 
BESLUTSMEDDELANDE: Juridiska nämnden har vid sammanträde den 23 november 
2020 behandlat detta ärende.  

 
BESLUTANDE: Christian Almström (ordf.), Roger Häggkvist, Sofia Ahlehjelm, Fredrik 
Borlie Greger Sandell. Enhälligt.  

 
 
 
Svenska Innebandyförbundets Tävlingsutskott (TU) har med anledning av planerna 
för att fortsätta säsongen för förbundsserierna efterfrågat Juridiska nämndes 
avgörande i frågan om tävlingssäsongen kan förlängas. Och om det fastställda 
slutdatumet (31/1) för spelares föreningstillhörighet/representationsrätt som 
framgår av Representationsreglernas kap 2 §9, 2 st. och §§ 13-15 kan justeras för att 
följa de nya spelordningarna, enligt förslag. TU har också förhört sig om JN:s 
uppfattning avseende behov av att framflytta slutdatum för förenings möjlighet att 
tacka nej till direktuppflyttning eller avstå att delta i kval, vid ett förlängt seriespel 
enligt TB kap 3 § 16 a.     
 
JN konstaterar att enligt Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB) 
kap. 6 § 2 är JN ensamt bestämmande i fråga om tolkning av tävlingsregler. 

  
JN konstaterar att enligt TB kap. 3 § 1 omfattar spelåret tiden 1 juli – 30 juni. Det finns 
därför inget i tävlingsreglerna som kan lägga hinder för att förlägga tävlingsspel t o m 
30 juni 2021.   
Svenska Innebandyförbundet har i tävlingsplanen, som utgör utgångspunkten för de 
olika seriernas spelordningar, brukat planera för avslutningen av varje tävling med 
hänsyn till att den ordinarie övergångsperioden, liksom att den internationella 
övergångsperioden, inleds den 1 maj.  
 
JN konstaterar att Tävlingsbestämmelsernas representationsregler innehåller 
begränsningar som avser övergångar och överflyttningar enligt samarbets- och 
utlåningsavtal samt dubbel licens efter 31 januari. Såväl samarbets- som 
utlåningsavtalen och dubbel licenserna upphör att gälla den 30 april.  
 
TB kap 2 § 9 2 st. Övergång under pågående spelår  
2 st. För övergång beviljad efter 31 januari får spelare inte delta i den nya föreningens serie-, 
kval- eller slutspelsmatcher eller tävling arrangerad av SDF/SIBF. 
 
TB kap 2 § 13 Samarbetsavtal  
3 st. Samarbetsavtal kan tecknas fr o m 1 juli t o m 31 januari och gäller från datum för SIBF:s 
godkännande t o m 30 april innevarande spelår. 1 maj återgår spelarna till moderföreningen 



  
 

 
 
 

6 st. Moderföreningen ansvarar för alla övergångar för sina licenserade spelare både till och 
från föreningen. Övergångar kan ej ske under perioden 1 februari till 30 april. Spelaren ska vara 
spelklar den 31/1. 

 
TB kap 2 § 14 Utlåningsavtal  
1 st. Förening kan under perioden 16 augusti t o m 31 januari teckna utlåningsavtal för fem (5) 
spelare med A-licens per representationslag. Utlåningen ska vara tidsbestämd till 31 januari 
alternativt 30 april innevarande spelår. Återgång till moderförening sker per automatik vid 
utgång av slutdatum utan administration för föreningarna. 
 
TB kap 2 § 15 Dubbel licens 
3 st. Avtal för dubbel licens kan tecknas t.o.m. 31 januari och upphör den 30 april. En förening 
kan avbryta två (2) dubbla licenser och kan då med en (1) dags karens registrera nya dubbla 
licenser t.o.m. 31 januari 
7 st. Fr.o.m. den 1 mars kan en spelare med dubbel licens enbart delta i ett av 
representationslagen, det lag som spelaren först representerar i tävlingsmatch fr.o.m. den 1 
mars.   
 
JN konstaterar att det fastställda datumet 31/1 som slutdatum för övergångar med 
representationsrätt, att vara spelklar enligt samarbetsavtal samt att teckna ett 
utlåningsavtal eller en dubbel licens inte ska påverkas av att seriespelet förlängs.  
Skälet för detta är att denna förutsättning var känd för deltagande föreningar och 
spelare när de ingick avtalen samt att de alltjämt förfogar över detta fram till det 
fastställda datumet.   
 
JN konstaterar att regelverket i TB kap 2 § 9 2 st. Övergång under pågående spelår 
innebär att spelare som gör en övergång efter den 31/1 inte får delta i den nya 
föreningens serie-, kval- eller slutspelsmatcher eller tävling arrangerad av SDF/SIBF. 
Denna begränsning gäller sålunda som allra längst till spelårets slut och fordrar inga 
anpassningar.  
 
JN konstaterar att övriga tävlingsregler §§ 13-15 har fastställda slutdatum för 
representationsrätt varför dessa fordrar regeländringar alternativt temporära 
bestämmelser för fortsättningen av denna säsong för att dessa datum ska kunna 
ändras under pågående tävling. 

 
JN konstaterar liksom TU att många föreningar och spelare (parterna) omfattas av 
Avtal för spelare som sträcker sig t o m 30/4.  En förlängd säsong skulle därför innebära 
att deras avtalsmässiga relation upphör under pågående tävling och spelaren kan 
lämna för annan förening under den ordinarie övergångsperioden 1 maj t o m 15 
augusti. Som JN tidigare konstaterat kan spelare som gör en övergång efter den 31/1 
inte representera sin nya förening i en redan pågående tävling. Detta kan nog tjäna 
som ett incitament för att parterna önskar att den avtalsmässiga relationen förlängs till 
utgången av spelåret. Eftersom regelverket för Avtal för spelare, TB kap 2 § 5 inte 
reglerar slutdatumet för detta avtal fordras enligt JN:s uppfattning ingen regeländring 
för att kunna tillmötesgå behovet för parterna att kunna reglera 
representationstillhörigheten fram till dess att tävlingsåret är avslutat. JN förordar 
därför att det för den förlängda säsongen skapas en ny blankett för Avtal för spelare, 
med slutdatum 30/6 2021.   
 
JN konstaterar att även Tävlingsbestämmelsernas kap 3 §16 a om att förening som 
ämnar att tacka nej till uppflyttning och kval har ett fastställt sista datum för när detta 
ska ske. Syftet med detta datum är av administrativ karaktär, och för att 
förutsättningarna ska vara klara för alla föreningar. Därför kan anstånd med att lämna 
besked vara motiverat när en säsong förlängs och serierna har fått annan spelordning. 
TU är, i egenskap av tävlingsstyrelse, det organ som bäst kan avgöra när Förening vars 



  
 

 
 
 

lag på egen begäran avstår direktuppflyttning alternativt att delta i kval till högre 
division ska lämna besked. 
 
JN beslutar att tävlingsspel får förläggas fram till spelåret slut den 30 juni. JN fastställer 
31/1 som slutdatum enligt Tävlingsbestämmelserna för övergångar med 
representationsrätt i serie-, kval- eller slutspelsmatcher eller tävling arrangerad av 
SDF/SIBF. 31/ 1 är sista datum för att ingå samarbetsavtal och för att bli spelklar under 
detsamma samt att teckna utlåningsavtal eller dubbel licens. 

 
 
 
BESVÄRSHÄNVISNING 
 
Juridiska nämndens beslut i tävlingsärende får senast den 17 december 2020 
överklagas hos Riksidrottsnämnden. Överklagan ska i första hand skickas till 
riksidrottsforbundet@rf.se  
 
Riksidrottsnämnden har särskilt informerat om att deras post under rådande 
omständigheter kanske inte kommer bevakas på daglig basis varför handlingar som 
skickas per post till dem kan få en längre handläggningstid. (adress: Riksidrottsförbundet, 
Box 11016, 100 61 Stockholm).  
 
För att Riksidrottsnämnden ska ta upp ärendet till prövning krävs enligt 15 kap. 2 § 
Riksidrottsförbundets stadgar dels prövningstillstånd, dels att klaganden betalar en 
avgift om 1 000 kr på RF:s konto BG: 411-4088 eller PG:15 82 45-1. Ange ”RIN-
överklagningsärende och diarienummer”. 
RIN nås på 08- 699 60 00 eller www.rf.se. 

 
 

 
 
 

 
 
Svenska Innebandyförbundet 
Juridiska nämnden 
    
Christian Almström  Linda Noppa e.u 
Ordförande  Förbundsjurist 
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