Information om av SICO fastställt utbildningsprogram för Certifierade Spelaragenter
Utgångspunkten för utbildningsprogrammet är att den Sökande genomgår två utbildningsdagar,
varav en skall vara på hösten och en skall vara på våren eller tvärtom. Efter genomförd utbildning kan
ansökan göras för att bli Certifierad Spelaragent.
Exempel: Sökanden genomgår utbildningsdag 1 på våren 2019 och utbildningsdag 2 hösten 2019.
Ansökan kan då göras för att bli Certifierad Spelaragent till den ansökningsdag som SICO fastställer
för våren 2020.
Särskilda regler för Sökande med viss erfarenhet
För Sökande som har varit verksam med att biträda idrottsmän i ekonomiska angelägenheter under
en period om minst 2 år före det att utbildningsprogrammet påbörjas gäller särskilda regler enligt
nedan. 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. Som annan erfarenhet
avses exempelvis arbete som sportchef, styrelseledamot i idrottsförening, erfarenhet från
arbetsrättslig förhandling, erfarenhet från relevant kommersiell avtalsförhandling eller liknande. Det
ankommer på Sökanden att redovisa hur Sökanden uppfyllt kravet på att ha varit verksam genom
åberopande av exempelvis arbetsgivarintyg, lönespecifikationer, uppdragsavtal, arbetsbeskrivning,
arbetsuppgifter etc. Minst två rekommendationsbrev från personer som har erfarenhet från
Sökanden i dennes egenskap av rådgivare åt idrottsmän eller motsvarande erfarenhet skall inges till
Certifieringsnämnden.
Sådan Sökande kan, om Certifieringsnämnden anser att detta är lämpligt, genomgå båda
utbildningsdagarna vid ett och samma tillfälle (vår eller höst) och därefter ansöka om Certifiering.
Den Sökande som anser att han uppfyller dessa krav skall i god tid (minst 6 veckor) före
utbildningstillfället inkomma med framställan till Certifieringsnämnden om att få genomgå båda
utbildningsdagarna direkt och inge två rekommendationsbrev och de övriga handlingar Sökanden
önskar åberopa för att styrka sin erfarenhet.

