
 

Stockholm, 2022-06-07 

Reglemente för SHE och Damallsvenskans elitlicens  

 

1 Bakgrund 

1.1 Svenska Handbollförbundet (SHF) har bestämt att för deltagande i SHE krävs att ett lag, 

förutom att det ska kvalificera sig sportsligt även ska uppfylla gällande krav på 

arenabestämmelser för sina hemmamatcher (”Arenabestämmelser för handboll i Sverige”) 

samt ha erhållit s.k. elitlicens.  

1.2 För att pröva om förutsättningar för att erhålla elitlicens föreligger har en särskild 

Liganämnd inrättats.  

1.3 Detta reglemente reglerar Liganämndens arbetsuppgifter och anger förutsättningarna för 

att elitlicens ska erhållas.  

1.4 Den sportsliga kvalificeringen sker genom utfall i seriespel i SHE eller kvalspel och kravet 

på arena för hemmamatcher, se § 1.1, prövas av SHF Arenagrupp.  

 

2 Syfte 

2.1 Syftet med elitlicensen är att långsiktigt kvalitetssäkra svensk elithandboll och därmed 

skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet och att föreningarna tävlar på lika villkor.  

 

3 Liganämndens uppdrag  

3.1 Liganämnden har att pröva om föreningarna i SHE följer vad som anges i detta reglemente 

och ska varje år pröva om förening i SHE ska erhålla elitlicens för att få spela i SHE 

nästkommande säsong. (Med förening avses i detta reglemente även annan bolagsform som 

berörd handbollsverksamhet bedrivs i.)  

3.2 Bedömning av elitlicens görs på föreningsnivå. För förening som även har 

representationslag i Handbollsligan/SHE gäller att om föreningen ej uppfyller kraven på 

Elitlicens för Handbollsligan/SHE uppfyller föreningen ej heller kraven för elitlicens för 

SHE/Handbollsligan. 
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4 Krav på föreningar i SHE 

4.1 Förening i SHE ska  

- betala skatter och avgifter i tid 

- betala avgifter till SHF, SDF (SpecialDistriktsFörbund) och andra berörda 

organisationer i tid 

- lämna årsredovisning och inkomma med handlingar och uppgifter som Liganämnden 

begär samt följa de mallar och format som Liganämnden anger 

- bedriva sin verksamhet med sund ekonomi och verka i enlighet med riktlinjer från 

Riksidrottsförbundet (RF) och SHF 

- ha en styrelse med kompetens inom ekonomi, administration och idrottsverksamhet 

samt en auktoriserad revisor. 

Vad gäller föreningens skyldighet att betala samtliga skatter och avgifter i tid kan 

Liganämnden, utöver att göra egna kontroller, begära att föreningens styrelse intygar att 

sådana är betalda.  

4.2 Föreningens räkenskapsår ska omfatta tiden 1/5-30/4. Liganämnden kan ge dispens för 

annat räkenskapsår om särskilda skäl finns.  

4.3 Årsredovisning, liksom övrig ekonomisk redovisning, ska vara upprättad enligt 

årsredovisningslagen, följa RF:s baskontoplan och SHF:s riktlinjer samt av Liganämnden 

gällande redovisningsprinciper. 

4.4 Årsredovisning, granskad och reviderad av föreningens auktoriserade revisor, ska vara 

Liganämnden tillhanda senast den 30 september det år som räkenskapsåret går ut. 

4.5 Delårsbokslut som begärs in av Liganämnden ska vara granskade och reviderade av 

auktoriserad revisor. Delårsbokslutet ska upprättas enligt samma redovisningsprinciper som 

årsredovisning och förening ska, i delårsbokslutet, hänvisa till av Liganämnden gällande 

redovisningsprinciper. Den auktoriserade revisorn ska vid sin granskning av delårsboksluten 

säkerställa att dessa följts. Se p 4.3 ovan. Om Liganämnden anser att behov finns kan de av 

föreningens auktoriserade revisor begära att en särskild granskning utförs. 

4.6 När eget kapital ska summeras för bedömning av Liganämnden accepteras följande 

avvikelser från ”god redovisningssed” när årsredovisning och delårsbokslut upprättas. 

a/ Övervärde i tillgångar, bokfört värde jämfört marknadsvärde, ska styrkas av extern värdering 

utförd av auktoriserad värderingsman och får tillgodoräknas eget kapital. Värderingsutlåtandet 

får ej vara äldre än sex månader vid beräkning av eget kapital, och ska biläggas övriga 

handlingar.  

Spelare får dock aldrig tas upp som en tillgång vid beräkning av eget kapital.  

b/ Efterställt lån får hänföras till eget kapital under förutsättning att det finns en skriftlig 

överenskommelse med långivare om att återbetalning ej får ske innan eget kapital är positivt 

enligt fastställd årsredovisning.  

4.7 Förening som enligt senaste årsredovisning har negativt eget kapital måste återställa detta 

inom en period av två år och åtta månader efter utgången av det räkenskapsår då det negativa 

egna kapitalet konstaterades den första gången (tredjedelsregeln). 

Föreningen ska till Liganämnden inkomma med en ekonomisk plan för hur man ska återställa 

det egna kapitalet, där riktlinjen är att minst en tredjedel av det negativa egna kapitalet ska 

återställas per räkenskapsår. Om föreningens rörelseresultat väsentligen avviker från den 
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ekonomiska planen kan föreningen nekas Elitlicens även innan tidsperioden för 

tredjedelsregeln nått sitt slut. 

Den ekonomiska planen ska vara en realistisk, övergripande plan för hela perioden föreningen 

är inom tredjedelsregeln och den ska innehålla en detaljerad budget/prognos till 

nästkommande ordinarie bokslutstidpunkt (30/4). Väsentliga poster i budget/prognos ska 

skriftligen kommenteras. 

Uppföljning av planen görs löpande där föreningen ska, utöver årsbokslut, lämna in 

delårsbokslut per den 31 december så länge föreningen befinner sig inom tredjedelsregeln 

samt per annan tidpunkt som Liganämnden bedömer nödvändig för att uppföljning ska kunna 

utföras. Delårsboksluten ska vara upprättade enligt vad som anges i p 4.5. 

För förening som befinner sig under sista året i tredjedels-regeln gäller särskilt följande. 

Föreningen ska till Liganämnden inkomma med delårsbokslut per den 31 december upprättat 

enligt vad som anges i p 4.5 ovan, utvisande att det negativa kapitalet helt har återställts. 

Föreningen ska därtill senast den 15 juni nästföljande år inkomma med årsredovisning 

granskad och reviderad av auktoriserad revisor utvisande att det positiva egna kapitalet är 

intakt. 

 

5 Krav på föreningar i Allsvenskan 

5.1 Förening i Allsvenskan ska  

- lämna senaste årsredovisning och inkomma med handlingar och uppgifter som 

Liganämnden begär 

- bedriva sin verksamhet med sund ekonomi och verka i enlighet med riktlinjer från 

Riksidrottsförbundet (RF) och SHF 

- ha en styrelse med kompetens inom ekonomi, administration och idrottsverksamhet 

samt en auktoriserad revisor. 

5.2 Förening i Allsvenskan ska, för uppflyttning till SHE, uppfylla kraven på Elitlicens för SHE 

enligt kapitel 4, punkt 4.1-4.5, samt i princip ha ett positivt eget kapital (se undantag nedan 

punkt 5.3). Lag som inte uppfyller dessa krav kan fortsatt spela i Allsvenskan. 

5.3 Förening med negativt eget kapital vid senaste bokslut kan dock efter beslut av 

Liganämnden uppflyttas. Detta förutsatt att en reviderad delårsrapport per 31/12, som visar att 

det egna kapitalet är positivt, lämnats senast före februari månads utgång.  

Beslut avseende elitlicens meddelas senast samma dag som sista spelomgång i grundserien 

och avser nästkommande säsong. Dock äger Liganämnden efter godkännande från SHF;s 

förbundsstyrelse rätt att bestämma annan senare tidpunkt för beslut. För förening som under 

innevarande säsong har befunnit sig i tredje året för tredjedels-regeln enligt p. 4.7 ovan och till 

Liganämnden inkommit med delårsbokslut per den 31 december som visat att det negativa 

kapitalet helt har återställts lämnar Liganämnden endast ett preliminärt beslut om elitlicens. 

Slutligt beslut om elitlicens lämnas av Liganämnden, efter granskning och godkännande av 

föreningen inkommen årsredovisning enligt punkt 4.7 ovan, senast den (15 juni). 
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6 Prövning av elitlicens  

6.1 Elitlicens ska inte beviljas om vad som anges nedan i denna punkt föreligger. Detta 

förutsatt att inte sådana särskilda skäl föreligger som medför att licens ändå ska beviljas.  

a/ Förening har obetalda skatter eller avgifter, som inte uppgår till obetydligt belopp, per den 

dag då Liganämnden fattar sitt beslut.  

b/ Förening har obetalda avgifter till SHF, SDF eller RF, som inte uppgår till obetydligt belopp, 

per den dag då Liganämnden fattar sitt beslut.  

c/ Föreningens egna kapital har inte visats bli återställt i enlighet med tredjedelsregel enligt 

vad som anges i p 4.7 ovan.  

d/ Förening har på annat sätt, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig 

till ekonomiska eller andra oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende. 

6.2 Liganämnden ska även i övrigt inte bevilja elitlicens för förening som i väsentligt hänseende 

brutit mot vad som åligger förening enligt detta reglemente om inte sådana särskilda skäl 

föreligger som medför att licens ändå ska beviljas.  

 

7 Övriga sanktioner  

7.1 Liganämnden ska, om inte särskilda skäl finns, ta ut sk straffavgift för de föreningar som 

inte i tid lämnar handlingar, inklusive årsredovisning och andra rapporter enligt detta 

reglemente. Straffavgift utgår normalt med 5 000 kronor. Vid upprepade förseningar eller 

förseningar längre än 30 dagar utgår straffavgift på minst 10 000 kr men kan utgå med upp till 

25 000 beroende på vikten av förseningen. Uteblivet val av auktoriserad revisor kan 

sanktioneras med upp till 25 000 kr. 

 

8 Liganämndens sammansättning, arbete med mera 

8.1 Liganämnden ska bestå av tre oberoende ledamöter, utsedda av SHF:s styrelse. Svensk 

Elithandboll Herr (SEH) har nomineringsrätt av ledamöter. Nämndens ledamöter ska utses så 

att nämnden har kompetens inom ekonomi, idrottsverksamhet och juridik. Ledamöterna utses 

för två år i taget. Ordförande i Liganämnden utses inom nämnden.  

8.2 Om jäv föreligger för någon ledamot ska SHF:s styrelse efter samråd med SEH:s styrelse 

anvisa ersättare för jävig ledamot.  

8.3 Nämndens ledamöter har tystnadsplikt och får inte röja vad som förevarit under nämndens 

sammanträden eller vad som framgår av till nämnden inkomna handlingar. Nämnden har dock 

inte tystnadsplikt i förhållande till SHF eller till SEH:s medlemsmöten i sådan omfattning som 

SHF och SEH bestämmer.  

8.4 Liganämnden ska lämna råd och anvisningar till föreningarna avseende förutsättningarna 

för elitlicens.  

8.5 Liganämnden har att självständigt utifrån vad som anges i detta reglemente pröva om 

förening ska beviljas elitlicens eller inte och fatta övriga beslut. Beslut ska fattas med enkel 

majoritet och vara motiverade och skriftliga.  
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8.6 Liganämndens beslut ska distribueras av Liganämnden till SHF med kopia till SEH. SHF 

har därefter att skicka dem vidare till berörd förening. SHF äger dock rätt att på SHF:S hemsida 

omedelbart efter att besluten fattats meddela vilka föreningar som erhållit elitlicens och 

eventuellt inte erhållit sådan.  

8.7 Beslut avseende elitlicens meddelas senast samma dag som sista spelomgång i 

grundserien och avser nästkommande säsong. Dock äger Liganämnden efter godkännande 

från SHF;s förbundsstyrelse rätt att bestämma annan senare tidpunkt för beslut. För förening 

som under innevarande säsong har befunnit sig i tredje året för tredjedels-regeln enligt p. 4.7 

ovan och till Liganämnden inkommit med delårsbokslut per den 31 december som visat att det 

negativa kapitalet helt har återställts lämnar Liganämnden endast ett preliminärt beslut om 

elitlicens. Slutligt beslut om elitlicens lämnas av Liganämnden, efter granskning och 

godkännande av föreningen inkommen årsredovisning enligt p.4.7 ovan, senast den (15 juni).  

8.8 Eventuella kostnader, inklusive reskostnader för nämndens ledamöter, för Liganämndens 

arbete bekostas av SHF.  

 

9 Överklagande 

9.1 Beslut som Liganämnden fattat får överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN). 

Överklagandet ska skickas till RIN och ska ha kommit in till RIN senast inom tre veckor från 

den dag då Liganämndens beslut meddelades.  

 

10 Ändringar i reglementet  

10.1 Förändringar i detta reglemente måste för att gälla vara godkända av SHF:s årsmöte efter 

samråd med SEH. Mindre justeringar som inte är av principiell art får bestämmas av SHF:s 

styrelse efter samråd med SEH.  

 

 

Bilagor  

Årsredovisningsmall  

Kontoplan med anvisningar 

SHF:s blanketter avseende handlingsplan, budget enligt budgetmall, statistikuppgifter  

Riktlinjer avseende redovisningsprinciper för Elitlicens 


