
 
 
 
REGLEMENTE FÖR SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS 
SKILJENÄMND. 
 
Svenska Ishockeyförbundets styrelse har genom beslut den 21 augusti 1993, den 4 
september 1995 samt den 11 december 1998, fastslagit följande reglemente för 
förbundets skiljenämnd enligt § 1:15 förbundsstadgarna. Ändringar i reglementet som 
beslutats den 11 december 1998, tillämpas endast på skiljeförfaranden som påkallats 
efter detta datum. 
 
INLEDANDE BESTÄMMELSER 
 
§ 1 Omfattning 
Skiljenämnden skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i Svenska 
Ishockeyförbundets (SIF) stadgar eller tävlingsbestämmelser, pröva tvister där 
parterna direkt eller indirekt är medlemmar i Internationella Ishockeyförbundet (IIHF), 
SIF, distriktsförbund eller förening inom nämnda organisationer. 
 
Tvister som rör tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning får prövas endast om parterna 
är överens om detta. 
 
 
SAMMANSÄTTNING 
 
§ 2 Allmänt om skiljenämnden 
En tvist skall avgöras av en eller tre skiljemän. 
 
En part som vill påkalla ett skiljeförfarande skall anmäla tvisten till SIF:s styrelse, som 
senast inom tio dagar från det anmälan har kommit in skall utse en skiljeman. Denne 
skall vara jurist med domstolserfarenhet och idrottsbakgrund. SIF skall upprätta en 
förteckning över personer med sådan erfarenhet. Den av SIF utsedde skiljemannen 
skall väljas bland dessa. 
 
Den av SIF utsedde skiljemannen skall begära besked från parterna om tvisten skall 
avgöras av en eller tre skiljemän. Kan parterna inte enas skall skiljemännen vara tre. 
 
Om tvisten skall avgöras av tre skiljemän skall vardera parten utse en skiljeman att 
tillsammans med den först utnämnde avgöra tvisten. 
 
§ 3 Vägran att utse skiljeman 
Om en part underlåter att utse en skiljeman skall  SIF:s styrelse välja denna 
skiljeman åt parten. 
 
§ 4 OM Svenska Ishockeyförbundets part 
Om SIF är part skall SIF:s styrelse begära att Riksidrottsförbundet (RF) i SIF:s ställe 
utser en skiljeman. Denne skall ha den behörighet som sägs i 2 § andra stycket, men 
behöver inte väljas från den där nämnda förteckningen. 
 



§ 5 Jäv 
Den som är medlem i föreningen som är part eller som på annat sätt får anses vara 
jävig får inte utses till skiljeman. 
 
Skiljeman som under förfarandet får kännedom om förhållande som kan antas utgöra 
jäv mot honom eller henne är skyldig att genast upplysa parterna om detta. 
 
Fråga om jäv mot skiljeman prövas och avgörs av SIF:s styrelse. Frågor om jäv mot 
skiljeman i ärenden enligt 4 § avgörs dock av RF. 
 
 
SKILJEFÖRFARANDET 
 
§ 6 Ordföranden 
Den skiljeman som utsetts av SIF enligt 2 § andra stycket eller av RF enligt 4 § skall 
vara ordförande. 
 
Ordförande skall leda skiljemännens arbete och bestämma ort och tid för nämndens 
sammanträden, ombesörja kallelser och övriga expeditionsfrågor samt leda 
förhandlingen. 
 
Även om tvisten skall avgöras av tre skiljemän får muntlig förberedelse hållas inför 
ordföranden ensam om parterna samtycker till det. 
 
Ordföranden får anlita sekreterare under handläggningen av ärendet. 
 
 § 7 Utgångspunkter för handläggningen 
Skiljemännen skall handlägga ärendet opartiskt, ändamålsenligt och skyndsamt samt 
i största möjliga utsträckning tillgodose parternas önskemål om förfarandet. 
 
§ 8 Utredningen i ärendet 
Parterna skall ges tillfälle att anföra de omständigheter de önskar åberopa i ärendet. 
Om part utan godtagbara skäl underlåter sig att utveckla sin talan får skiljemännen 
avgöra saken på den föreliggande utredningen. 
 
På part begäran får skiljemännen hålla förhör med parten eller annan person som 
parten åberopar. Om särskilda skäl föreligger får skiljemännen på eget initiativ kalla 
vittne eller annan person att höras i ärendet. 
 
Förhör får hållas per telefon om det är lämpligt med hänsyn till bevisningens art och 
övriga omständigheter eller om personlig inställelse skulle medföra kostnader eller 
olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls med 
personlig närvar inför skiljemännen. 
 
§ 9 Omröstning 
Innan skiljemännen beslutar i ärendet skall överläggning hållas. 
 
Om skiljemännen har olika uppfattningar i saken skall omröstning ske. Vid 
omröstning skall den mening gälla som omfattas av majoriteten. Om ingen mening 
får majoritet gäller ordförandens mening. 



 
SKILJEDOMEN 
 
§ 10 Tid för skiljedomens meddelande 
Skiljemännens avgörande av saken sker genom dom. Om det inte på grund av  
ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter framstår som försvarligt 
skall skiljemännen meddela dom i saken senast inom tre månader från det att 
anmälan om tvisten inkommit till SIF:s styrelse. 
 
§ 11 Domens innehåll 
Dom får inte ges över annat än vad part yrkat och beslutet får inte grundas på andra 
omständigheter än de parterna åberopat eller vad som i övrigt framkommit under 
utredningen. 
 
Domen skall avfattas skriftligen och undertecknas av skiljemännen. Av domen skall 
framgå: 

 Skiljemännen 
 Ort och dag för domens meddelande 
 Parterna samt deras yrkanden och de omständigheter de 

åberopat i ärendet 
 Skiljemännen avgörande med angivande av de skäl avgörandet 

grundats på. 
 
Om skiljaktig mening förekommit skall denna anges i domen. 
 
§ 12 Förlikning 
Om förlikning träffats får skiljemännen på parternas begäran fast ställa denna i 
skiljedom. 
 
§ 13 Rättskraft och överklagande 
Om inte annat förordnas gäller skiljemännens dom omedelbart. 
Skiljemännens dom får inte föras till allmän domstol för prövning annat än i fråga om 
ersättning till skiljemännen och sekreteraren. 
 
§ 14 Kostnader 
En part svarar själv för sina kostnader och för kostnaderna för den skiljeman han 
eller hon har utsett. 
 
Ordförandens kostnader, liksom kostnader för sekreterare, delas lika mellan 
parterna. Kostnader för bevisning eller annan utredning som skiljemännen beslutat 
om på eget initiativ skall delas lika mellan parterna. Parterna är dock solidariskt 
ansvariga för samtliga kostnader enligt detta stycke. 
 
Om en part genom vårdslöshet föranlett onödig tidsutdräkt eller på annat sätt 
föranlett onödig kostnad för skiljemännen, om särskilda skäl föreligger, besluta om en 
annan kostnadsfördelning än vad som anges i andra stycket. 
 
Parterna har rätt att gemensamt bestämma om en annan kostnadsfördelning än vad 
som föreskrivs ovan. 
 



ÖVRIGT 
 
§ 15 Sekretess 
Skiljemännen får inte obehörigen röja innehållet i domen eller vad som i övrigt 
förevarit i ärendet. Detsamma gäller den som biträtt skiljemännen och parterna under 
ärendets handläggning. 
 
§ 16 Samordningssekretariat 
SIF:s styrelse skall utse en av de personer som avses i 2 § andra stycket att 
administrera skiljenämndens verksamhet. Han eller hon får utse en sekreterare att 
biträda i arbetet. 
 
I det administrativa arbetet ingår bl. a att 

 Registrera alla ärenden som anmäls till SIF:s styrelse 
 Vara arkivansvarig för handlingarna i skiljemännens ärenden. 

Om inte särskilda skäl föreligger skall akt förstöras när två år 
förflutit sedan ett ärende slutligt avgjorts. Domar och beslut skall 
bevaras i tio år 

 Vara kontaktperson mellan SIF:s styrelse och skiljemännen och 
löpande hålla SIF:s generalsekreterare informerad om 
skiljemännens arbete. 


