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Nytt system för Utbildningsersättning fr o m 2018/2019
Komplettering inför FS-möte 2018-11-22
Förbundsstyrelsen beslutade vid mötet 24-25 augusti 2018, utdrag ur protokollet:
”Förbundsstyrelsen beslutade
att ställa sig bakom de grundläggande principerna i förslaget och uppdra till PB att förbereda
förslag till reglemente inför FS-mötet den 22 november.
att bordlägga frågan om SHL:s andel av finansieringen av systemet tills en helhetsdiskussion förts
med SHL.

Finansiering
Säsongen 2018/2019 finansieras fonden av
SHL 14 * 400 kkr = 5,6 Mkr
HA 14 * 75 kkr = 1,05 Mkr
Totalt 6,650 Mkr avgår 2,5 Mkr till HA genom särskilt avtal, kvar att fördela 4,1 Mkr
Fördelas enligt det nya reglementet.
Säsongerna 2019/2020 – 2022/2023 finansieras fonden av
SHL 14 * 500 kkr= 7 Mkr
SHL- och HA-föreningar avstår uttag av medel ur fonden.

Syfte
-att medel går ned i systemet till föreningar
som utvecklar barn och ungdomar från div 1 och lägre.
-att det sker en snabb återkoppling till föreningarna
och stimulerar föreningar att behålla spelare t o m U16.
Avstämning
vid intag i SIF:s NIU, när spelaren är registrerad den 1 oktober varje år.
Antal berättigade säsonger
Totalt idag 27 NIU med 14 platser = 378 spelare vilket för U13 - U16 ger totalt 1512
säsonger. Utfallet för födda 2001 är 603 säsonger som berättigar till ersättning.
Beräknas utifrån föreningstillhörighet U13, U14, U15, U16.
Alltid ersättning till moderklubb för U13-säsong.
Registrerad i samma förening minst 2 (två) säsonger.
En förening kan maximalt erhålla ersättning för 16 säsonger.
För spelare som går utanför NIU och erhåller kontrakt med SHL- eller HA-klubb före 23 års
ålder utgår ersättning till föreningar spelaren tillhört under säsongerna U13 - U16.
Ersättningsbelopp/säsong
Exempel från födda 2001 ger för 603 berättigade säsonger (samtliga föreningar förutom SHLoch HA) ca 11 500 kr/säsong. Beloppet varierar beroende på antal berättigade säsonger.
Säsongen 2018/2019 ca 6 500 kr/berättigad säsong.

Reglemente
SIF:s tävlingsavdelning utformar reglementet för Utbildningsersättning, vilket fastställs av
Förbundsstyrelsen.

