1

Reglemente för elitseriens elitlicens

1 BAKGRUND
Svenska Handbollförbundet (SHF) har genom årsmötesbeslut 2004-08-29 bestämt att för
deltagande i elitserien fordras, utöver att ett lag sportsligt kvalificerat sig för spel i elitserien,
att för erhållande av elitlicens vissa angivna krav på ekonomi, organisation och
arenakapacitet skall uppfyllas.
För prövningen av dessa krav skall en särskild liganämnd inrättas. Nämndens uppgifter och
arbetsordning framgår av detta reglemente. Reglementet skall tillämpas från och med
säsongen 2005/2006.
Vad som sägs om förening i detta reglemente äger motsvarande tillämpning på Idrotts AB.
2 SYFTE
Syftet med en elitlicens är att genom ett långsiktigt gemensamt regelverk kvalitetssäkra
svensk herrelithandboll och därmed skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet och att
elitföreningarna tävlar på lika villkor.
Hos Liganämnden skall föreningarna kunna få råd och anvisningar avseende kriterierna för
elitlicensen.
3 EKONOMI
Målsättningen är att elitföreningarna skall bedriva sin verksamhet med sund ekonomi och i all
ekonomisk rapportering iaktta god redovisningssed.
A) Grundförutsättning
Elitserieförening skall
– betala eventuella avgifter till SHF, SDF och andra berörda organisationer enligt gällande
riktlinjer.
– betala skatter och avgifter enligt gällande lagstiftning.
– följa de regler som gäller avseende redovisning i form av bland annat räkenskapsår,
kontoplan och rapporter enligt punkt B nedan
B) Redovisning – form, rapporter m m
Räkenskapsåret ska omfatta perioden 1/5 – 30/4.
Årsredovisningen, enligt bilaga till detta reglemente, skall fastställas på föreningens årsmöte
senast tre månader efter räkenskapsårets utgång, vara upprättad enligt
årsredovisningslagen samt vara granskad av kvalificerad revisor, dvs. godkänd eller
auktoriserad revisor.
Föreningen skall lämna ekonomisk rapport enligt Liganämndens anvisningar.
Räkenskaperna skall följa Riksidrottsförbundets reglemente enligt bilaga till detta
reglemente.
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Räkenskapshandlingar inklusive av liganämnden begärd ekonomisk rapport samt budget för
innevarande år skall vara Liganämnden tillhanda senast fjorton dagar efter föreningens
årsmöte, dock senast 15 september.
Per den 31 december varje år får inga klara och förfallna skulder avseende skatter,
arbetsgivaravgifter, leverantörsskulder, skulder till SHF, SDF eller annan medlemsförening,
till betydande belopp, som inte kan kvittas mot fordringar, vara obetalda. Att så är fallet ska
styrkas genom skriftligt intyg, underskrivet av klubbstyrelsen. Intyget ska vara Liganämnden
tillhanda senast den 1 februari varje år. En skuld anses vara förfallen när förfallodagen
passerats och skulden inte reglerats. En skuld anses vara klar när den inte är tvistig. Med
betydande belopp avses sammantaget ett prisbasbelopp.
4 ORGANISATION
Förening skall
- ha en styrelse med kompetens inom ekonomi, administration och idrottsverksamhet.
- ha en auktoriserad alternativt godkänd revisor.
- varje verksamhetsår till liganämnden avge en förvaltningsberättelse i enlighet med
Liganämndens riktlinjer.
- verka i enlighet med riktlinjer från Riksidrottsförbundet (RF) och SHF.
5 ARENA
Arenabestämmelser återfinns i SHF:s tävlingsbestämmelser och handläggs av
Tävlingskommittén.
6 SANKTIONER
Liganämnden kan om synnerliga skäl föreligger vägra elitlicens för de klubbar som:
– ej lämnar rapporter eller andra av liganämnden begärda handlingar.
– har ett negativt eget kapital enligt föreliggande årsredovisning och inte kan visa realistiska
planer och förutsättningar att på sikt balansera underskottet.
– grovt åsidosatt sina åläggande avseende skatter, avgifter och andra skulder och per den
30 december fortfarande har obetalda skatter och avgifter hänförliga till tiden före 30/4
(granskningsåret).
– visar allvarliga organisatoriska brister.
För föreningar med negativt eget kapital gäller särskilda regler:
Föreningen har att redovisa en realistisk plan hur underskottet skall elimineras. Det negativa
egna kapitalet skall vara helt eliminerat efter tre verksamhetsår uppdelat med minst 1/3-del
per år.
Förening med negativt eget kapital får inte i budget eller ekonomiska prognoser för
innevarande verksamhetsår ta med intäkter och kostnader från eventuellt slutspel.
För de föreningar med negativt eget kapital överstigande en miljon kronor gäller följande
kompletteringsregler:
Dessa föreningar står under särskild övervakning och skall per den 31 december, upprätta
delårsbokslut och redovisa detta till liganämnden senast den 1 februari året därpå.
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Förelagda delårsbokslut skall visa att upprättad plan följs och att föreningen kan påvisa att
underskottet beräknas minska med 1/3 fram till nästkommande årsbokslut 30 april.
Förening som står under särskild övervakning kan inte skriva under bindande avtal som
innebär ökade kostnader utan att först skriftligen ha dokumenterad finansiering.

7 LIGANÄMND
A) Sammansättning
Liganämnden skall bestå av tre oberoende ledamöter, utsedda av SHF:s styrelse.
HEH har nomineringsrätt av ledamöter till liganämnden.
För fall där jävsproblematik föreligger skall SHF:s styrelse efter samråd med HEH också
kunna anvisa ersättare för jävig ledamot. Ordförande utses inom nämnden.
Liganämnden skall utses så att nämnden har kompetens inom såväl förening och sport som
juridik och ekonomi.
Ledamöterna utses för två år i taget med start 2004-09-01 t o m 2006-08-31 och därefter
fortlöpande.
Nämndens ledamöter får inte obehörigen röja vad som förevarit under nämndens
överläggningar men kan på SHF:s styrelsemöten och HEH:s medlemsmöten redogöra för
enskild förenings ekonomiska förhållanden. Nämndens beslut distribueras dels till den
förening/aktiebolag som berörs av beslutet dels till Svenska Handbollförbundet dels till
HerrElit Handboll.
B) Beredning
Liganämnden skall senast den 15 september varje år ha tillgång till årsredovisning och
förvaltningsberättelse från alla föreningar som kvalificerat sig för elitseriespel. Liganämnden
anger anvisningar för rapporteringsrutiner

Liganämnden har rätt att ta ut en straffavgift på 10 000 kr från den eller de föreningar som
icke inom föreskriven tid inlämnar handlingar enligt stycke 1 ovan eller i övrigt icke
efterkommer Liganämndens förelägganden om kompletteringar. Liganämnden kan härutöver
rekommendera HEH:s styrelse att för förening göra avdrag från HEH:s fasta klubbersättning,
dels för icke i tid inkomna handlingar och dels för icke kompletta handlingar.
Skulle förening/aktiebolag icke inom 30 dagar efter det beslut om straffavgift meddelats
inlämnat handlingar enligt stycke 1 ovan eller i övrigt icke efterkommit Liganämndens
förelägganden eller kompletteringar fattar Liganämnden beslut på befintliga handlingar.
C) Prövning
Liganämnden har att pröva om en förening som tävlingsmässigt kvalificerat sig för spel i
elitserien även uppfyller de övriga villkor som angives under punkterna 3-5 ovan.
Liganämnden skall med inlämnade rapporter som grund ge råd och anvisningar till
elitföreningarna avseende främst punkterna 3-5 ovan och senast dagen för sista spelomgång
i grundserien året efter lämna skriftligt beslut om elitlicens för kommande säsong.
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D) Arbetsordning
Liganämndens ordförande ansvarar för att kallelser sker i god tid till nämndens
sammanträden. Om nämnden finner lämpligt kan förening inbjudas att kommentera
beslutsunderlag. Avgörande fattas genom majoritetsbeslut. Nämndens beslut skall vara
motiverade och undertecknade av ledamöterna. Dock äger Liganämnden i samråd med
SHF:s förbundsstyrelse rätt att bestämma annan senare tidpunkt för beslut.
E) Kostnader
Kostnader för Liganämndens arbete skall betalas av SHF.
F) Överklagande
Talan mot nämndens beslut får föras hos Riksidrottsnämnden. Klagoskriften skall ha
inkommit till Riksidrottsnämnden inom tre veckor från den dag då det med överklagandet
avsedda beslutet meddelats.
8 ÄNDRINGAR I REGLEMENTE
Stora principiella förändringar i detta reglemente skall godkännas av SHF:s årsmöte efter
hörande av HEH. Smärre justeringar kan göras av SHF:s styrelse efter samråd med HEH.

(Fastställt 2006-03-25, korrigerat 2007-10-19, 2008-06-09,2010-07-09,
2012-05-12)
Bilagor till detta reglemente:
Årsredovisningsmall
Kontoplan med anvisningar
SHF:s blanketter avseende handlingsplan, budget enligt budgetmall, statistikuppgifter,
funktionärer och arenabestämmelser
Skuldintyg

