REGLEMENTE RÖRANDE CERTIFIERADE SPELARAGENTER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Definitioner
Spelaragent:

En fysisk person som företräder ishockeyspelare i syfte att förhandla
eller omförhandla ett anställningsavtal med en Klubb, i enlighet med
vad som anges i dessa föreskrifter.

Avgift

Den avgift som ska betalas varje år för att bibehålla Certifiering.

Certifiering:

Ett intyg som utfärdats av Certifieringsnämnden utvisande att
Spelaragenten är Certifierad.

Certifierad Spelaragent:

En Spelaragent som erhållit Certifiering från Certifieringsnämnden att
verka som Certifierad Spelaragent i Sverige

Certifieringsnämnden:

Den nämnd som är sammansatt av SICO, SIF, Hockeyligan,
Hockeyallsvenskan och representanter för de Certifierade
Spelaragenterna som har att bedöma Sökandens lämplighet som
certifierad Spelaragent.

Disciplinkommittén:

Den nämnd som sätts samman från tid till annan för att pröva
överträdelser mot detta reglemente.

HAAB:

Hockeyallsvenskan AB

Klubb:

En idrottsförening eller idrottsaktiebolag verksamt i Elitserien,
HockeyAllsvenskan, Division 1 eller J20-Super Elit.

SHL:

Svenska Hockeyligan AB

SICO:

Sveriges Ishockeyspelares Centralorganisation

SICOs Etiska Regler för
Agentverksamheten:

Av SICO fastställda etiska regler som ska gälla
för agentverksamheten.

SICOs Krav för
Ansökningshandlingar:

De krav som formellt ska uppfyllas av Sökanden för att ansökan om
att bli Certifierad Spelaragent ska upptas till prövning.

SIF:

Svenska Ishockeyförbundet

Spelare:

En ishockeyspelare.

Spelaragentkontrakt:

Ett skriftligt avtal som ingås mellan en Certifierad Spelaragent och en
Spelare som definierar parternas rättigheter och skyldigheter och
som reglerar ersättningen som den Certifierade Spelaragenten ska
erhålla för sitt arbete för Spelaren.

Spelaragentträff:

Av SICO två gånger per år anordade heldagsseminarium på vilka de
Certifierade Spelaragenterna ska närvara.

Sökande:

En fysisk person som önskar erhålla Certifiering som gör det möjligt
för honom att agera som Certifierad Spelaragent.

Allmänt
1. Beslut om antagande av dessa bestämmelser har gjorts i enighet mellan SICO, SHL, HAAB och
SIF.
2. Dessa regler gäller för Certifiering av Spelaragenter inom svensk ishockey.
3. Reglerna beskriver Certifieringsnämndens sammansättning och beslutsordning,
ansökningsförfarandet, etiska regler för Certifierade Spelaragenter, disciplinärenden och
bestraffning samt tvistlösning.
4. SICO är ansvariga för administration över agentverksamheten. SICO offentliggör namn och
kontaktuppgifter på alla Certifierade Spelaragenter.
5. Med Certifierade Spelaragenter avses endast Spelaragenter Certifierade enligt detta
reglemente. Utländska Agenter, oavsett om de är licensierade eller certifierade i sin
jurisdiktion, som inte innehar Certifiering enligt detta reglemente anses inte som Certifierade
Spelaragenter enligt detta reglemente. Det finns inget hinder mot att utlandsbosatt
Spelaragent ansöker om Certifiering i Sverige för att få verka här under detta reglemente.
Certifieringsnämnden
6. Certifieringsnämnden ska, enligt de kriterier som gäller enligt detta reglemente, besluta om
huruvida en Sökande ska anses uppfylla kraven på att bli Certifierad Spelaragent.
7. Certifieringsnämnden ska vara sammansatt enligt följande;
a. Två ledamöter från SICO, varav en ska vara ordförande och en
föredragande/sammankallande
b. En ledamot från SIF
c. En ledamot från SHL
d. En ledamot från HAAB
e. Två ledamöter från de Certifierade Spelaragenterna, vilka väljs årligen på Agentträff
8. SICO ska vara mottagare av ansökningar från Sökanden. Ansökningar ska cirkuleras till
Certifieringsnämndens ledamöter i god tid före möte i Certifieringsnämnden. Det ankommer på
SICO att fastställa tidpunkt för ansökningar och prov samt tidpunkt för Spelaragentträff.
9. Beslut om antagande eller förkastande av ansökan från Sökanden kan tas antingen vid möte
(företrädesvis telefonmöten) eller genom cirkulation och e-mailkorrespondens. Vid tveksamheter

om en Sökande ska antas ska möte alltid hållas. Beslut fattas av närvarande ledamöter med
enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
10. Vid Certifieringsnämndens möten ska protokoll föras av SICOs representant. Protokollet ska
anses justerat om avvikande uppfattning inte givits till känna inom fem (5) dagar från
protokollets utsändande.
11. Antas Sökande ska denne kallas till att få avlägga prov. Vid godkänt prov ska Certifiering
utfärdas till Sökanden. Sökanden ska också kallas till nästa Agentträff.
12. Om Sökandens ansökan inte godtas kallas Sökanden inte till att avlägga prov. Sökanden äger
rätt att få reda på skälet till att hans ansökan ej godkänts. Vill Sökanden överklaga
Certifieringsnämndens beslut kan detta göras till SIFs Tävlingsnämnd.
Ansökan och förutsättningar härför
13. Sökanden ska vara en fysisk person som har varit verksam med att biträda idrottsmän i
ekonomiska angelägenheter under en period om minst 2 år före det att Certifiering kan
beviljas. Med uttrycket ”verksam” avses att personen själv eller genom att biträda annan
Certifierad Spelaragent eller genom att biträda advokat ha erhållit gedigen erfarenhet från
att biträda idrottsmän i ekonomiska angelägenheter. Även annan liknande erfarenhet kan
tillgodoräknas Sökanden vid prövning av om Sökanden uppfyller kraven enligt denna punkt.
14. Sökanden ska vara känd för sin redbarhet, och i övrigt anses lämplig att verka som Certifierad
Agent. Sökanden får inte ha agerat på ett sätt tidigare som hade kunnat ifrågasättas för det
fall Sökanden varit Certifierad Spelaragent. Med detta avses att Sökanden i sin tidigare
yrkesutövning ska ha efterlevt SICOs Etiska Regler för Agentverksamheten.
15. Sökanden ska skicka en skriftlig ansökan på svenska till SICO, att: Certifieringsnämnden med
det innehåll som från tid till annan bestäms i SICOs Krav för Ansökningshandlingar. Om inte
annat anges ska ansökan innehålla följande dokument:
a) Ansökningsbrev;
b) Personbevis inte äldre än tre månader med uppgift om medborgarskap. Om Sökanden är
utländsk medborgare ska även hemortsbevis bifogas;
c) Meritförteckning; en Sökandes meritförteckning ska innehålla information som är relevant
för bedömning av hans kvalifikationer för att fungera som en Certifierad Spelaragent,
däribland, bakgrund, utbildning, erfarenhet i förhandlingar, tidigare representation av
professionella idrottare, anslutning till branschorganisationer / medlemskap i
yrkesorganisationer;
d) Minst två rekommendationsbrev från personer som har erfarenhet från Sökanden i dennes
egenskap av rådgivare åt idrottsmän;
e) Konkursfrihetsbevis;
f) Kriminalregisterutdrag;
g) Uppgift om i vilken verksamhetsform som Sökanden ska bedriva sin verksamhet;
registreringsbevis i förekommande fall;
h) Bevis om tecknad ansvarsförsäkring(direkt efter avlagt prov för att få verka) för
agentverksamhet; samt
i) Övriga handlingar som Sökanden önskar åberopa.

16. En Sökande får inte vara anställd eller kontrakterad som konsult åt SIF, SHL, IIHF, en Klubb
eller någon organisation eller företag som har nära anknytning till en Klubb,
hockeygymnasium, driva/äga hockeyskolor, fysträning och selectlag för spelare som är
underåriga, dvs innan det år spelare fyller 16 år, om inte Certifieringsnämnden anser att
sådan anställning eller konsulttjänst inte påverkar Sökandens möjligheter att ta tillvara
Spelarens intressen på bästa sätt. Det ankommer på Sökanden att informera
Certifieringsnämnden om sådana anställningar/konsultuppdrag som kan påverka Sökandens
lämplighet.
17. Har Sökanden vid en prima facie bedömning bedömts uppfylla de kriterier som gäller för att
ansökan ska kunna beviljas krävs ska meddelande om ansökan lämnas till samtliga övriga
Certifierade Spelaragenter som har att lämna synpunkter inom 10 dagar från det att
meddelande skickats till dem.
Prov
18. I det fall Certifieringsnämnden bedömer att Sökanden kan bli antagen som Certifierad
Spelaragent krävs även att Sökanden avlägger ett prov.
19. Provet kan vara muntligt eller skriftligt, eller en kombination av dessa. Provet kan bestå av
allmänna frågor om ishockeyns regelverk, både i Sverige och internationellt, frågor om
avtalsrätt och arbetsrätt, frågor om försäkringar och sjuklöneregler m.m. Sökande kan om
provets utformning så kräver få medtaga litteratur under examina.
20. Provet avläggs inför en eller flera representanter för Certifieringsnämnden. Sökanden ska
svara rätt på minst 75% av de frågor som ställs för att resultatet ska vara godkänt.
21. Underkänns provet får Sökanden ansöka på nytt till nästa ansökningstillfälle. Ett nytt
ansökningsförfarande behövs inte om nyansökan sker inom ett år från den ursprungliga
ansökan.
Skyldigheter och rättigheter för Certifierade Spelaragenter
22. Den Certifierade Spelaragenten förbinder sig att regler, stadgar, förordningar, direktiv och
beslut som må fattas av Riksidrottsförbundet, Certifieringsnämnden, SIF och Disciplinkommittén.
23. Den Certifierade Spelaragenten ska varje år till SICO betala den av Certifieringsnämnden
fastställda Avgiften. Avgiften faktureras. Vid utebliven betalning ska Certifieringen återkallas.
24. Den Certifierade Spelaragenten förbinder sig att följa SICOs Etiska Regler för
Agentverksamheten, delta vid Spelaragentträffar och i övrigt följa av Certifieringsnämnden
utfärdade direktiv för fortbildning.
25. Den Certifierade Spealaragenten ska ha skriftliga avtal med sina klienter (Spelare). Avtalet
ska klart och tydliga ange (som minimum) följande uppgifter:
a. namnen på parterna,
b. att avtalet är ett tillsvidare avtal med uppsägningstid om längst en månad,
c. vilken ersättning som Spelaren ska utge och att ersättning endast ska utgå för avtal
som den Certifierade Spelaragenten framförhandlat under avtalstiden,
d. datum för avtalets ingående,
e. parternas underskrift,
f. att avtalet ska tolkas enligt svensk rätt och att tvister mellan parterna ska prövas i
svensk domstol.

26. Om avtalet med Spelaren avviker från ovanstående minimikrav, är avtalet i sin helhet ogiltigt.
27. Om Spelaren är omyndig, ska även hans vårdnadshavare underteckna avtalet för att detta
ska vara giltigt.
28. Den Certifierade Spelaragenten ska under hela den tid han är Certifierad inneha och
vidmakthålla en ansvarsförsäkring omfattande all den verksamhet som den Certifierade
Spelaragenten utför. Försäkringsbeloppet ska vara anpassat till verksamheten och får inte
annat än i undantagsfall, och då endast med godkännande av Certifieringsnämnden,
understiga 5 MSEK. Försäkringen ska även omfatta eventuella skador som uppstår efter
avslutandet av den Certifierade Spelaragentens verksamhet som agent men som orsakats före
upphörandet av verksamheten.
29. Den Certifierade Spelaragenten ska uppfylla de minimikrav som ställs på en Sökande under
hela den period då agenten är Certifierad. Omfattningen av verksamheten ska inte vara
obetydlig. Certifieringsnämnden äger fastställa krav på verksamhetens storlek. Det åligger
den Certifierade Spelaragenten, att på Certifieringsnämndens uppmaning, inkomma med
uppgift om vilka Spelare han representerar.
30. Certifierad Spelargent har principalansvar och svarar för anställd persons agerande som om
agerandet hade utförts av den Certifierade Spelaragenten själv. Med anställd i detta
avseende jämställs även konsulter som arbetar under samma firmanamn eller där en Klubb
och/eller en Spelare har anledning att uppfatta att personen är anställd, konsult hos eller har
ett nära samarbete med den Certifierade Spelaragenten.
31. Den Certifierade Spelaragenten ska delta på de två Spelaragentträffar som ordnas varje år.
Om den Certifierade Spelaragenten inte kan närvara ska skriftligt besked om varför lämnas
till Certifieringsnämnden. Endast bärande skäl utgör anledning att inte närvara.
32. Den Certifierade Spelaragenten äger rätt att under tid agenten är Certifierad
a. använda uttrycket ”Certifierad Spelaragent” eller ” Swedish Licensed Player Agent”
på visitkort, brevpapper, signaturer, webbsidor etc;
b. kontakta alla Spelare från och med den 1 januari det år Spelaren fyller 16 år;
c. representera Spelare för att förhandla och/eller teckna kontrakt med Klubb;
33. Certifierad Spelaragent har rätt att bedriva sin verksamhet i bolagsform.
Återkallande av licens
34. En Certifiering kan återkallas av Certifieringsnämnden eller Disciplinkommittén om
spelaragenten (a) inte längre uppfyller de minimikrav som ställs på Certifierade
spelaragenter, (b) meddelar Certifieringsnämnden att han avslutat sin agentverksamhet, eller
(c) bryter mot detta reglemente och dess bilagor. Om någon av de omständigheter som skulle
kunna vara skäl för återkallelse kan avhjälpas kan Disciplinkommittén n anmoda den
Certifierade Spelaragenten att inom viss tid vidta rättelse. Har rättelse ej skett inom den tid
som angivits ska Certifieringen återkallas.
Disciplinärenden
35. Frågor om Certifierad Spelaragents överträdelser av detta reglemente prövas av en
Disciplinkommitté.
36. Anmälan får upptas till prövning om den inkommit från Spelare (och Spelares representanter),
annan Certifierad Spelaragent, Klubb, SIF och SICO.

37. Disciplinkommittén konstituerar sig rörande varje anmälan och består av
a. Två representanter från SICO, varav en är ordförande och en
sammankallande/föredragande;
b. En representant från SIF, och
c. En representant för den liga som är aktuell i anmälan.
38. Det ankommer på Disciplinkommittén att utarbeta en arbetsordning för hur disciplinärenden
handläggs.
39. När ett ärende ska avgöras röstar representanterna först i fråga om huruvida den
Certifierade Spelaragenten ska fällas till ansvar för överträdelse. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Om den Certifierade Spelaragenten blir fälld för överträdelse röstar
sedan representanterna på nytt rörande vilken påföljd som ska meddelas den Certifierade
Spelaragenten.
Påföljderna
40. Vid överträdelse av detta reglemente kan den Certifierade Spelaragenten bli föremål för
följande påföljder;
a. Vid ringa överträdelse; uttalande eller varning
b. Vid allvarligare överträdelse; varning och/eller tillfällig återkallelse av Certifiering
med straffavgift (25 000 kr).
c. Vid grov överträdelse; återkallelse av Certifiering med straffavgift (50 000 kr).
41. Ovanstående påföljder kan också kombineras.

Överklagan
42. Ett beslut från Certifieringsnämnden eller Disciplinkommittén kan överklagas till skiljenämnd
med en skiljeman enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat
Skiljeförfarande. Vid skiljenämnden ska vardera part svara för sina egna rättegångskostnader
och dela på kostnaderna för skiljemannen. Överklagande ska senast göras inom 14 dagar
från det att beslut meddelats och ska lämnas till Certifieringsnämnden begäran om att
prövning ska ske i skiljedom. I skriften ska anges vilket beslut som avses, vilken ändring som
begärs och skälen för den begärda ändringen.
43. Beslut från skiljenämnden ska vara slutligt och bindande för alla parter.
Ikraftträdande
44. Dessa bestämmelser träder i kraft den 2013-05-01 enligt beslut fattat 2013-06-11 i enighet
mellan SICO, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Hockeyligan och HockeyAllsvenskan.
45. Revidering har skett av bestämmelserna 2015-06-01.

