Kompletterande bestämmelser samt riktlinjer och anvisningar för
Licensprövning
antagna av Förbundsstyrelsen i SIF den 20 december 2018

Bakgrund
På Förbundsmötet den 17 juni 2017 fastställdes bifogat Reglemente för Licensprövning avseende
SHL, SDHL, Hockeyallsvenskan (HA) och Hockeyettan (HE), Bilaga 1.
I ljuset av de erfarenheter som kunnat dras från föregående års licensprövningar och efter
avstämning med företrädare för nämnderna, har Förbundsstyrelsen beslutat utfärda följande
kompletterande bestämmelser samt riktlinjer och anvisningar för kommande licensprövning.

1. Övergången till nytt regelverk
Bakgrund
I samband med övergången till de nya licensreglerna, som ska tillämpas första gången vid
licensprövningen inför säsongen 2018/2019, har fråga uppkommit om bedömningen av de
föreningar som vid prövningen inför säsongen 2017/2018 erhållit licens under en ettårig
dispens enligt det tidigare gällande regelverket.
Då det nya samlade reglementet i flera avseenden innehåller väsentligt höjda krav för licens
samt också innebär att bedömningen av det egna kapitalet i förekommande fall ska göras på
koncernnivå, skulle en övergångsregel som innebär att man vid prövningen enligt det nya
regelverket ska beakta tidigare års prövningar kunna leda till felaktiga konsekvenser. Detta
eftersom regelverken baseras på olika licenskrav och kriterier. Därutöver finns det vid
införandet av ett skärpt regelverk också anledning att ge föreningarna utrymme att anpassa
sig till de nya kraven.
I punkt 3.2 i reglementet under punkten ”Kapitalkrav” anges att förening då särskilda skäl
föreligger kan beviljas licens trots att angivna kapitalkrav inte uppnåtts. Detta under
förutsättning att föreningen kan påvisa en handlingsplan för hur kapitalkravet ska kunna
uppfyllas under det nästkommande verksamhetsåret, samt att licensnämnden bedömer
handlingsplanen som realistisk. Detta kan för en förening dock endast ske vid ett tillfälle
under en 5-årsperiod.
Den fråga som uppkommit rör från vilken tidpunkt den nämnda femårsperioden ska
beräknas, dvs om dispenser som en förening erhållit vid licensprövning tidigare år enligt då
gällande bestämmelser, ska förhindra tillämpning av den bestämmelse som beskrivs i
föregående stycke.
Beslut
Den begränsande 5-års regel som finns i punkt 3.2 ska inte ha retroaktiv verkan, dvs
eventuella dispenser som lämnats en förening vid tidigare licensprövningar före det nya
reglementets ikraftträdande, ska inte beaktas.

2. Åberopandet av nya omständigheter
Bakgrund
Vid licensprövningen inför säsongen 2017/2018 uppkom i några fall fråga om tillåtligheten
av att åberopa nya omständigheter vid prövningen i nästa instans. En grundläggande
svårighet vid licensprövningen är det mycket korta tidsperspektivet. Från det att
licensnämnderna erhållit föreningarnas årsredovisningar den 15 juni eller i förekommande
fall den 30 maj, är målsättningen att samtliga föreningar ska erhålla beslut före utgången av
juni månad. För att en eventuell överprövning ska hinna ske i rimlig tid före nästkommande
säsong, är det av stor vikt att prövningen kan genomföras effektivt och skyndsamt. Rätten
att under prövningen inkomma med kompletterande omständigheter bör därför begränsas.
Beslut
a) Licensnämnderna äger rätt att förelägga förening att inom viss tid (minst 7 dagar) slutligt
ange de omständigheter föreningen vill åberopa för licensprövningen. Föreläggandet
innebär att omständighet som föreningen åberopar efter utgången av det slutdatum
som anges i föreläggandet inte ska beaktas vid licensnämndens (eller i förekommande
fall Appellationsnämndens) prövning.
b) Även om föreläggande enligt föregående stycke inte utfärdats av licensnämnden, ska
förening efter överklagande inte äga rätt att i Appellationsnämnden åberopa ny
omständighet om inte föreningen gör sannolikt att omständigheten inte hade kunnat
åberopas vid prövningen i licensnämnden eller annars haft giltig ursäkt att inte göra det.

3. Straffavgift vid för sent ingiven årsredovisning eller delårsrapport
Bakgrund
Av samma skäl som anförts i bakgrunden under punkt 2 ovan rörande behovet av en effektiv
och skyndsam prövning av licensärenden, är det angeläget att föreningarna uppfyller sin
skyldighet att i rätt tid inge årsredovisning och delårsrapport till licensnämnderna.
Skyldigheten bör därför straffsanktioneras.
Beslut
Om förening bryter mot skyldigheten att inge årsredovisning eller delårsrapport kan
föreningen efter nämndens anmälan bli föremål för påföljder enligt SIF:s
tävlingsbestämmelser. För HE och SDHL ska möjligheten till anmälan användas med
återhållsamhet.

4. Prognos
Bakgrund
I syfte att i ett tidigare skede ge licensnämnderna underlag för sin bedömning vilket också
medvetandegör föreningarna för eventuella problem, bör föreningar åläggas att i slutskedet
av säsongen inge en resultatprognos för resterande del av verksamhetsåret. Förslaget var
ursprungligen att denna skulle inges i samband med inlämnandet av delårsrapporten, men

Förbundsstyrelsen finner att tidpunkten bör senareläggas något för att bättre kunna beakta
händelser i slutskedet av säsongen. Förslaget är därför att prognosen ska inges före
utgången av februari månad.
Beslut
Förening ska senast den 28 februari till nämnden ge in en av styrelsen (eller en av styrelsen
befullmäktigad styrelseledamot) och klubbdirektören/kassören undertecknad
resultatprognos för resterande del av verksamhetsåret.

5. Särskilda bestämmelser för HE
Bakgrund
Med beaktande av de begränsade resurser som normalt föreligger för föreningar i HE, bör
vissa undantag gälla. Förbundsstyrelsen beslutar därför följande:
Beslut
(i)
Med avvikelse från vad som anges i reglementet, punkt 4, är kravet att förening i HE
ska ha godkänd eller auktoriserad revisor
(ii)
För föreningar i HE ska tillsvidare inte föreligga något krav att upprätta
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Licensprövningen ska därvid avse den
juridiska person som äger licensen att delta i serien. Då förening överfört licensen
för seriespel till ett av föreningen ägt IdrottsAB ska dock det egna kapitalet bedömas
ur ett koncernperspektiv för moderföreningen. Licensnämnden ska därvid äga rätt
att anmoda föreningen att inom samma tid som gäller för IdrottsAB:t, till
Licensnämnden även inge föreningens årsredovisning samt uppgift om
koncerninterna mellanhavanden.
Undantaget enligt (ii) ovan gäller tillsvidare och kommer av Förbundsstyrelsen att löpande
utvärderas med beaktande av i vilken omfattning föreningar i HE fortsättningsvis väljer att
överföra sin verksamhet till IdrottsAB:n.

6. Förening med annat räkenskapsår än 1 maj – 30 april
Bakgrund
I flersektionsföreningar kan räkenskapsåret i den förening ishockeysektionen tillhör avvika
från vad som anges i reglementet.
Beslut
För flersektionsföreningar med annat räkenskapsår än 1 maj – 30 april ska föreningen vid
fullgörandet av sina skyldigheter enligt reglementet, punkt 4, inge den senaste officiella
årsredovisningen för föreningen tillsammans med ett räkenskapsutdrag (periodiserat
månadsbokslut) med kommentarer för perioden mellan avslutat räkenskapsår och den 30
april. Räkenskapsutdraget ska undertecknas av föreningens styrelse (eller av styrelsen
bemyndigad styrelseledamot) och klubbdirektör/kassör och dess överensstämmelse med
räkenskaperna intygade av föreningens revisor.
____________

Kompletterande riktlinjer för tolkningen av reglementet
Utöver beslutspunkterna ovan lämnas följande kompletterande riktlinjer för tolkningen av
reglementet;
(Nedanstående punkter hänvisar till markeringar i marginalen i bilaga 1.)
A) Mot bakgrund av den korta till som står tillförfogande för licensprövningen anges som
målsättning att licensnämndernas beslut - om möjligt - ska föreligga den 30 juni.
B) Punkt 3.2 kapitalkrav
(i)

I fjärde stycket anges; ”Bedömer nämnden att planen är realistisk kan licens
beviljas”.
I klarläggande syfte noteras att bevisbördan åligger föreningen, dvs det är
föreningen som har att i handlingsplanen presentera de omständigheter man
åberopar som grund för att licens ska beviljas, samt vad som åberopas till
styrkande av att planen ska anses vara realistisk.

(ii)

I sista stycket anges att förening, om inte särskilda skäl föreligger, inte ska anses
ha uppfyllt licensvillkoren för det fall föreningens revisor avstyrkt fastställandet
av föreningens resultat- och balansräkning. I likhet med vad som gällt i tidigare
reglementen ska bestämmelsen anses ta sikte på de situationer då revisorns
avstyrkande baseras på omständigheter av väsentlig betydelse för
licensprövningen.

C) I punkt 4 anges att det ankommer på SIF och nämnderna, efter överenskommelse med
intresseorganisationerna att besluta om närmare anvisningar för redovisning m.m. Det
noteras dels att nämnderna inte bör delta i detta arbete, dels att arbete pågår med att
införa kompletteringar i gällande reglemente för SHL samt att införa motsvarande
reglemente för HA.
D) Till förtydligande noteras att den delårsrapport som enligt reglementet, punkt 4, ska
inges till nämnderna den 31 januari, inte behöver omfatta en redogörelse för
uppfyllandet av i reglementet, bilaga 1, föreskrivna regler om likviditet. (Motsvarande
förtydligande görs även i reglementet, bilaga 1, första stycket.)
E) I punkt 4 används på några ställen ordet ”kapitalbrist”. Skrivningen finns kvar sedan
tidigare versioner av reglementet och ska i reglementet tolkas som att det avser brist i
förhållande till i reglementet uppställda kapitalkrav.
F) I punkterna 5 och 6 anges att SIF:s kansli ”i förekommande fall” ska förse nämnd med
beslutsunderlag. Orden ”i förekommande fall” ska tas bort i dessa bestämmelser.
G) Beträffande Appellationsnämndens prövning noteras att det ligger i sakens natur att
Appellationsnämnden har rätt att i förekommande fall inhämta kompletterande
information från underinstans.

