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Svensk Innebandys Reglemente för Elitlicensen 
Reglementet fastställdes av Förbundsstyrelsen den 26 februari 2020, och träder i kraft den 1 maj 2020. Genom förevarande 
bestämmelser upphävs alla tidigare tillämpliga bestämmelser samt annan av Svenska Innebandyförbundet (SIBF) i cirkulär och 
skrivelse utgiven information om dessa. 

 
 
1. Inledande bestämmelser  
 
1.1 Allmänt 
Förening i Svenska Superligan (SSL), Allsvenskan och division 1 herrar, får delta i respektive serie endast efter att ha erhållit SIBF:s 
Licensnämnds (LN) godkännande i enlighet med de kriterier som föreskrivs i detta reglemente samt tillhörande anvisningar. 

 
Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på Idrotts AB såvida inte annat anges. 
 
 
1.2  Kriterier  
De obligatoriska kriterier förening måste uppfylla för att erhålla elitlicens är indelade i två kategorier. 

 
 
1.2.1 A-kriterier 

 
• Varje förening ska ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor. 

• Räkenskapsår och verksamhetsår ska följa brutet räkenskapsår 1 maj till 30 april, om inte synnerliga skäl föreligger. 

• Föreningarna får inte ha negativt eget kapital i årsredovisningen per den 30 april. 
 
 
1.2.2 B-kriterier 

• Senast den 1 augusti ska följande handlingar finnas SIBF tillhanda: 
-Årsmötesprotokoll som visar att godkänd eller auktoriserad revisor valts. 
-Årsredovisning, årsbokslut eller förenklat årsbokslut (resultat- och balansrapport), godkänt av årsmötet samt undertecknad av 
samtliga medlemmar i styrelsen och revisorerna. 
-Revisionsberättelse 
 
I de fall verksamhet finns i olika juridiska former, ska såväl koncernens som de olika juridiska personernas årsredovisningar 
inrapporteras. 
 

• Förening med negativt eget kapital den 30 april ska senast den 1 augusti samma år till Licensnämnden lämna in en handlingsplan 
samt en likviditetsplan som beskriver hur föreningen under innevarande säsong ska eliminera det negativa egna kapitalet.  
 

• Förening med negativt eget kapital per 30 april ska senast den 15 februari till Licensnämnden avlämna ett delårsbokslut per den 
31 december. Detta delårsbokslut ska vara undertecknat av styrelsen och översiktligt granskat och avrapporterat av en 
auktoriserad eller godkänd revisor. 
 

• Föreningar som enligt ovan ingivit delårsbokslut på grund av negativt eget kapital ska till Licensnämnden senast 1 juni inge 
handlingar enligt första avsnittet under 1.2.2 ovan för det gångna verksamhetsåret. Detta som underlag för Licensnämndens 
slutliga bedömning huruvida A-kriterierna uppfyllts för elitlicens.  
 

• Om föreningen inte haft en godkänd eller auktoriserad revisor som granskat årsbokslutet per 30 april ska föreningen senast den 
31 oktober till Licensnämnden avlämna ett reviderat årsbokslut per den 30 april. Detta årsbokslut ska vara undertecknat av 
styrelse tillsammans med revisionsberättelse av en auktoriserad eller godkänd revisor. 
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1.2.3                 Ej uppfyllda kriterier 
 
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 SIBF:s tävlingsregler eller 14 kap. RF:s stadgar. 
 
 
1.3  Beslutsorgan 
1.3.1 Licensnämnden 
Licensnämnden prövar och beslutar om elitlicens ska beviljas i enlighet med detta reglemente.  
 
1.3.2 Juridiska Nämnden (JN) 
Part som är missnöjd med Licensnämndens beslut får, inom två veckor från dagen för beslutet påkalla prövning hos SIBF:s Juridiska 
nämnd (JN). Juridiska nämndens beslut får inte överklagas. 
 
1.3.3 Tävlingsutskottet (TU) 
SIBF:s Tävlingsutskott (TU) prövar ärenden enligt SIBF:s tävlingsregler. 
 
Tävlingsutskottets beslut i ärenden om tävlingsbestraffning får enligt SIBF:s tävlingsregler överklagas hos Juridiska Nämnden.  

 
1.3.4 Juridiska Nämnden (JN) 
SIBF:s Juridiska Nämnd (JN) prövar bestraffningsärenden enligt SIBF:s tävlingsregler, och enligt 14 kap. RF:s stadgar. 
 
JN:s beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN). För att RIN ska ta upp ett ärende om tävlingsbestraffning till prövning krävs 
prövningstillstånd enligt 15 kap. 2 § RF:s stadgar.  

 
 
1.4 Påföljder 
 
1.4.1 Ej uppfyllda A-kriterier 
 

• Representationslag i Svenska Superligan, Allsvenskan och division 1 herrar, tillhörande förening som inte uppfyllt den av SIBF 
föreskrivna ordningen enligt punkt 1.2. ska inte beviljas elitlicens, såvida inte särskilda skäl föreligger.  
 

• Förening som inte beviljats elitlicens ska vid seriesammansättning av SIBF, efter förslag från Tävlingsutskottet, nedflyttas en 
serienivå. Har förening representationslag för både herrar och damer, nedflyttas båda lagen en serienivå.  
 

• Förening som dels efter seriens eller kvalspelets genomförande ska nedflyttas en serienivå enligt SIBF:s 
tävlingsbestämmelser, dels ska flyttas ner som en konsekvens av elitlicensen, ska nedflyttas två serienivåer.  
 

• Förening som efter seriens eller kvalspelets genomförande enligt SIBF:s tävlingsregler ska uppflyttas från Allsvenskan till 
Superligan, men ska nedflyttas som en konsekvens av elitlicensen, stannar i Allsvenskan. Motsvarande gäller Division 1 
Herrar.  

 
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. 

 
  

http://www.rf.se/
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2. Ett normalårs hantering av elitlicensen  

 
 
 
30 april  Årsredovisning, årsbokslut alternativt förenklat årsbokslut inklusive revisionsberättelse upprättas. 
 
1 augusti  Handlingar till SIBF i enlighet med avsnitt 1.2.2 ovan.  
 
1-30 september  Licensnämnden bedömer inkomna handlingar.  
 
15-30 september Licensnämndens beslut offentliggörs. 
 
31 oktober Föreningar som saknade auktoriserad eller godkänd revisor 30 april inkommer med handlingar enligt 

punkt 1.2.2. 
 
31 december Delårsbokslut per 31 december upprättas av de föreningar som hade negativt eget kapital per 30 

april.  

 
15 februari                           Delårsbokslutet för ovanstående föreningar ska vara Licensnämnden tillhanda. 
 
30 april                                   Det negativa egna kapitalet i ovanstående föreningar måste vara återställt i bokslutet 30 april.  
 
1 juni                        Årsbokslut med tillhörande revisionsberättelse ska vara Licensnämnden tillhanda för ovanstående 

föreningar. 
 
1-15 juni                                    Licensnämnden beslutar om elitlicens ska medges för ovanstående föreningar. 

 
 
 


