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§ 5:1 Matchavgift till SHF
Matchavgift fastställd av FS inbetalas till SHF för matcher i tävlingar enligt FS beslut.
Redovisning och inbetalning av matchavgift ska ske på sätt som FS fastställer. Av FS fastställd
administrationsavgift läggs till om redovisning och inbetalning ej sker inom föreskriven tid.
§ 5:2 Entréintäkter
Entréintäkter omfattar alla inkomster från biljettförsäljning. Intäkterna omfattar således även
intäkter från försäljning av säsongsbiljetter, del av sponsorpaket vari entrébiljetten ingår och varje
annan försäljning som ger tillträde till arrangemanget.
§ 5:3 Nettobehållning
Vid framräkning av nettobehållning får från entréintäkterna avdrag göras för arrangemangskostnader enligt av FS fastställt belopp samt eventuella reskostnader för gästande lag.
Inkomster och utgifter ska styrkas.
§ 5:4 Förening som utgår eller utesluts från tävling
Om lag i förbundsserier och regionala serier utgår eller utesluts ur lottad serie, eller om lag utgår ur
annan SHF-tävling, ska föreningen betala av FS fastställd garantiavgift.
För lag i distriktsserier och av SDF arrangerade tävlingar gäller regler som fastställs av
administrerande SDF. Beslutade garantibelopp tillfaller administrerande förbund.
§ 5:5 Anmälan och startavgifter
Lag som önskar delta i av SHF/SDF arrangerad serie/tävling ska skriftligen anmäla sitt deltagande
på av SHF/SDF föreskrivet sätt samt inom fastställd tid betala av SHF/SDF beslutat startavgift.
Anmälan är ej giltig förrän startavgiften är betald på angivet sätt.
§ 5:6 Konkurs
1. En konkursförsatt förening äger inte rätt att anmäla sig till av SHF och/eller av
SDF-administrerande tävlingsverksamhet annat än efter särskilt beslut av FS.
Om förening upplåtit sin rätt att delta i SHF:s tävlingsverksamhet till bolag och bolaget
försätts i konkurs, återgår rätten att delta till föreningen. För denna förening gäller sedan
motsvarande bestämmelser som när förening satts i konkurs.
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2. Om förening försatts i konkurs genom beslut som meddelas sedan anmälningstiden utgått
för deltagande i tävlingsverksamhet under visst, kommande tävlingsår men innan detsamma
börjat (1 juli) äger föreningen i konkurs inte rätt att under ifrågavarande år deltaga i av SHF
och/eller respektive SDF administrerande tävlingsverksamhet.
3. Om förening försätts i konkurs genom beslut som meddelas sedan visst tävlingsår börjat
löpa (alltså efter 1 juli) gäller för ifrågavarande tävlingsår följande:
a) FS ska kontakta konkursförvaltaren och be denne inkomma med skriftligt besked om
föreningen ska fortsätta verksamheten och i så fall klargöra i vilken omfattning
tävlingsverksamheten kommer att fortsätta bedrivas.
Skulle sådant besked ej ha inkommit till FS inom tid denna anser erforderlig för frågans
avgörande har FS rätt att med omedelbar verkan utesluta föreningen från fortsatt
tävlande.
b) Beslutar konkursförvaltaren att inte fortsätta verksamheten eller att fortsätta densamma i
en omfattning eller på ett sätt FS ej finner sig kunna godtaga, ska föreningen uteslutas
från fortsatt tävlande med omedelbar verkan.
c) FS ska i de fall uteslutning ägt rum enligt p. 3 a) andra stycket ovan samt 3 b), besluta
om hur av föreningen under året uppnådda resultat ska beaktas och om eventuella
ersättare i berörda tävlingar.
d) Beslutar konkursförvaltaren att oinskränkt och på oförändrat sätt fortsätta
tävlingsverksamheten har föreningen rätt att fullfölja nämnda verksamhet pågående
tävlingsår, förutsatt att föreningen inte häftar i skuld till SHF och/eller SDF i något
avseende. Det åligger FS att informera konkursförvaltaren om de ekonomiska åtaganden
som ett fortsatt deltagande i tävlingsverksamheten medför för föreningen gentemot såväl
SHF och/eller SDF som enskilda föreningar.
4. Fall som beskrivs i p. 2 och 3 a) andra stycket samt 3 b) ovan medför grund till dispens för
berörda spelare att hos TK söka tillstånd för spel i ny förening.
5. Fall som anges i p. 3 d) ovan medför grund till dispens för berörda spelare att genomföra
övergång enl. § 8:6 vid den tidpunkt då föreningen spelat sin sista tävlingsmatch enligt
fastställt spelprogram för ifrågavarande tävlingsår.
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