Etiska Regler för Agentverksamheten
inom ishockeyn i Sverige
Vid agentmötet i Stockholm 2000-02-11 antogs enhälligt följande etiska
regler för SICO-Certifierade agenter. SICO-agenternas 11 "budord", om
man så vill. Revidering har skett 2017.
Av SICO Certifierad spelaragent...
§1
… Följer de bestämmelser som återfinns i SIC0:s statuter för
verksamheten, de riktlinjer som utfärdas och de beslut som tas på
gemensamma möten.
§2
… Får inte kontakta någon spelare i egenskap av tilltänkt klient - vare sig
direkt eller genom förälder/annan person -- förrän den 1 januari det år
spelaren fyller 16.
§3
… Tar inte ut någon ersättning för sina tjänster förrän klienten har skrivit
på sitt första A-lagskontrakt.
§4
… Har alltid ett skrivet avtal med sina klienter i enlighet med det av SICO
fastställda avtalet.
§5
… Respekterar spelarens önskemål om hur kontakter ska tas med
spelaren. Detta hindrar inte spelaragenter från att rikta erbjudanden om
tjänster till spelare.
§6
… Respekterar och efterlever de avtal som träffas mellan SICO å ena sidan
samt förbundet och/eller klubbarnas organisationer å den andra rörande
förhållandet mellan spelare, klubbar och agenter.

§7
… Representerar och företräder spelaren vid förhandlingar och i andra
sammanhang, vilket bl a tar sig uttryck i att det alltid är lojaliteten
gentemot denne som kommer i första hand.
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§8
… Visar i sin verksamhet och i alla sina relationer prov på god moral och
etik samt vinnlägger sig om ett korrekt och seriöst uppträdande avsett att
inge respekt och förtroende hos spelare, föräldrar, klubb- och
förbundsrepresentanter samt övriga berörda.
§9
… Uppträder alltid ärligt, rakt och öppet i kommunikationerna med redan
befintliga och tillkommande klienter, med deras nuvarande och
presumtiva klubbar samt med samarbetspartners och övriga intressenter.
§10
… Närvarar på av SICO anordnade Spelaragentträff och är medveten om
att bestraffning enligt Certifieringsreglementet kan komma ifråga vid
överträdelse.
Närvaron gäller hela utbildningsdagen och inte bara valda delar!
§11
…Representerar inga ledare, sportchefer eller tränare inom Sverige.
§12
…Får vara s.k. ”family advisor” för spelare från och med den 1 januari det
år spelaren fyller 16 år utan skriftliga avtal och i sådant fall endast utta
fast årsavgift för sina tjänster.
Notering: Enligt §11 gäller ett förbud att representera ledare, sportchefer
eller tränare. Vid tidpunkten för dessa reviderade reglers ikraftträdande
redan gällande avtal med sådan person får den Certifierade Spelaragenten
fortsätta att företräda under den tid som sådan persons gällande avtal
med Klubb gäller. Vidare gäller under säsongen 2017/2018 att
spelaragent får företräda tränare på seniornivå (A-lagsverksamhet).
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