Motion från Bandyförbundet distrikt Stockholm angående utbildningsbidrag
Bandyförbundet Distrikt Stockholm (SDF Stockholm) har lämnat en motion daterad 2019-04-29 att
behandlas på Förbundsmötet 15 juni 2019.

Motionärens förslag
Motionären föreslår, att SBF inrättar en rutin där utbildande föreningar informeras om när en spelare
för första gången registreras som professionell. Motionären föreslår också, att godkännande av
proffskontrakt inte görs förrän det finns medgivande från utbildande klubbar, om att inga oklarheter
återstår vad gäller utbildningsbidraget.
Eftersom proffskontrakt är registrerade hos SBF, menar SDF Stockholm att det är naturligt att SBF
ansvarar för att meddela utbildande klubbar, när en spelare blir professionell för första gången.

Gällande bestämmelser
Övergångsbestämmelser finns i Tävlingsbestämmelserna Bilaga 4 Kapitel 2.
Enligt 1§ ska spelare som byter förening göra en övergångsanmälan genom den nya föreningen i
Bandyns tävlingssystem FX. Tävlingsenheten (TE) administrerar alla övergångar.
Spelarpass
I 4§ finns bestämmelserna om spelarpass.
En spelares samtliga övergångar och i förekommande fall spelaravtal ska registreras i ett spelarpass.
När en spelare gör en övergång ska spelarens spelarpass uppdateras. Detta görs i FX under fliken
övergångar/spelarpass.
Alla föreningar har tillgång till tävlingssystemet och kan då se samtliga övergångar som gjorts för
enskild spelare, när spelaren blir professionell.
Förening som anser sig berättigad till utbildningsersättning kan då i FX/Övergångar ta reda på, när en
aktuell spelare har bytt föreningar och när spelaren blev professionell. Föreningen kan då se, vilka
föreningar som har medverkat i utbildningen.
Det ska också understrykas, att det är den förening där spelaren har blivit professionell som har
skyldighet att se till att betala ersättningar till de föreningar som medverkat i spelarens utbildning.
Förening som har spelare som gör en övergång p.g.a. att spelaren ska gå på bandygymnasium bör
skriva en överenskommelse i FX, så att moderklubben bibehåller kontroll på spelarens
föreningstillhörighet under gymnasietiden.

Styrelsens överväganden
Styrelsen anser att nuvarande bestämmelser i TB om övergångar och spelarpass, ger alla föreningar
tillgång till uppgifter om alla övergångar. När spelaren blir professionell för första gången är det
dessutom föreningens skyldighet att kontrollera spelarpasset och betala utbildningsersättningar till
alla som har medverka i spelarens utbildning.
Förbundets Tävlingsenhet har inga möjligheter i nuläget att bevaka alla tidigare övergångar, när
spelaren blir professionell för första gången, då det kan var 2 - 4 föreningar som har medverkat i
utbildningen.

Styrelsen anser, att det kan vara av stort värde att man förtydligar bestämmelserna på serie- och
föreningsmöten och understryker nödvändigheten av att föreningarna fyller i spelarpasset på rätt
sätt för att möjliggöra en korrekt uppföljning av alla övergångar för den enskilde spelaren.
Styrelsen bedömer det således, att det inte är möjligt att införa någon ny rutin enligt motionärens
förslag.

Styrelsen föreslår
att Förbundsmötet beslutar att avslå motionen.

