PM
ANSÖKAN OM LICENSIERING SOM SPELARAGENT

ANSÖKAN
Ett skriftligt prov anordnas av SvFF vid två tillfällen varje år (mars/september).
Komplett ansökan skall vara SvFF tillhanda senast 1 februari för deltagande i
marsprovet, resp. 1 augusti för deltagande i septemberprovet. Exakt datum för
proven bestäms av det Internationella Fotbollförbundet, FIFA, ca 2-3 månader innan
aktuellt provtillfälle. I regel hålls proven sista veckan i aktuell månad. Specifik
information för ansökans innehåll finner du längre ner i detta dokument.
Kostnad för att skriva provet är 1000:-. Avgiften skall erläggas innan ansökan
insändes till SvFF och kvitto bifogas ansökan. (Plusgiro 4633-4, märk inbetalningen:
Agentprov mars/september).
I det fall sökanden tvingas lämna återbud till provtillfället medges inte återbetalning
av ansökningsavgiften.
Ansökan remitteras till Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF), Elitföreningen
Damfotboll (EFD) och Spelarföreningen (SFS). Beslutsfattande organ är SvFF:s
Disciplinnämnd.
Efter att SvFF mottagit ansökan kommer detta att bekräftas via brev eller mail.
Studiematerial skickas ut i samband med att ansökningstiden för respektive
provtillfälle löpt ut.
Besked och i förekommande fall kallelse till skriftligt prov skickas ut så snart beslut
fattats. Vilket normalt sker ca 1 månad innan provtillfället.
Handläggare hos förbundet:
Licens- & Övergångsgruppen, tfn 08-735 95 70/80, fax 08-735 95 81 och e-post
spelarlicenser@svenskfotboll.se

ANSÖKAN SKALL INNEHÅLLA

•

Försättsblad (bifogas sist i detta dokument)

•

En personlig ansökan där sökande beskriver sig själv och även redogör för
sina ev. erfarenheter inom idrottsvärlden gällande förmedlingsuppdrag.

•

Meritförteckning samt hänvisning till referenser, inkl telefonnummer,
avseende spelare, klubbföreträdare och andra som sökanden önskar åberopa.

•

Ett (1) nytaget ansiktsfotografi.

•

Personbevis med uppgifter om medborgarskap (beställs från
skatteförvaltningen). Om sökanden är utländsk medborgare ska sökanden
även ge in sitt hemortsbevis (beställs också från skatteförvaltningen).

•
•

Konkursfrihetsbevis som utvisar att sökanden inte är försatt i konkurs
(beställs hos bolagsverket).
Bevis om att sökanden inte har god man eller förvaltare enligt 11 kap. 4 §
och 7 § föräldrabalken (beställs hos överförmyndaren i den kommun där
sökanden var skriven den 1 november närmast före ansökningstillfället).

•

Bevis om att sökanden inte förekommer i kriminalregistret, insändes i oöppnat
kuvert.

•

Uppgifter om i vilken verksamhetsform sökanden avser att arbeta som agent.
Om verksamheten drivs i aktiebolagsform ska registreringsbevis från Patentoch registreringsverket ges in och annars ett registreringsbevis från Handelsregistret (länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs).

•

Ett standardrepresentationskontrakt som reglerar uppdragsförhållandet
agent/spelare och som sökanden avser att i normalfall använda sig av
gentemot sina huvudmän. Framtida ändringar av avtalet ska också tillställas
SvFF.

PROVET
Provet består av totalt 20 frågor och provtiden är satt till 90 minuter. Varje fråga är
värd 1 poäng och för godkänt resultat krävs 14 poäng. 15 av frågorna berör
internationella bestämmelser och resterande 5 frågor nationella bestämmelser.
Det skriftliga provet är på engelska (FIFA:s frågor) och svenska (SvFF:s frågor).
Önskar den sökande skriva provet på något av FIFA:s övriga 3 officiella språk (tyska,
spanska, franska) skall detta meddelas SvFF i samband med ansökan. Notera att
denna möjlighet endast finns för FIFA:s frågor.
Före det skriftliga provet tillhandahåller SvFF den sökande (översändes i samband
med att ansökningstiden löpt ut för respektive provtillfälle) det studiemateriel som
skall läsas in till provet. Det kan förekomma differenser vad gäller studiemateriel till
respektive provtillfälle. Nedan finner du de grundläggande dokument som alltid
bifogas detta utskick:
-

SvFF:s stadgar

-

SvFF:s Tävlingsbestämmelser

-

SvFF:s Representationsbestämmelser inkl. Futsal

-

Reglemente för SvFF:s Skiljenämnd

-

SvFF:s Reglemente för spelaragenter

-

FIFA:s stadgar

-

FIFA:s Regulations on the Status and Transfer of Players

-

Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the
Dispute Resolution Chamber

-

Regulations Players’ Agents

-

FIFA Diciplinary Code

ERHÅLLANDE AV AGENTLICENS
Efter genomfört och godkänt prov ska sökanden inge kopia av försäkringsbrev
på professionell ansvarsförsäkring samt ett undertecknat s.k. Uppförandekodex
innan sökanden erhåller agentlicensen. Vidare skall även en kopia på F-skattebevis,
för det företag vilket sökanden bedriver sin verksamhet, insändas till SvFF.
Licensierad Agent skall erlägga SvFF en årlig administrationsavgift om 15.000:-

SVAR PÅ DE VANLIGASTE FRÅGORNA

Kan man få frågor/studiemateriel översatt till andra språk än det som förskrivs i
detta PM?
Nej, endast FIFA:s officiella språk kan väljas när det gäller studiemateriel och
internationella frågor. Det svenska studiematerialet/frågorna kan endast fås på
svenska.
Hur omfattande är studiematerialet?
Studiematerialet består av ca 500 A4-sidor. Ca 75% berör internationella
bestämmelser och resterande 25 % berör nationella bestämmelser.
Hur är provet uppbyggt?
Samtliga frågor är av flervalstyp. Varje fråga följs av tre svarsalternativ där den
skrivande ska välja ett av dessa alternativ.
Vilken svårighetsgrad håller provet?
Det generella svaret måste bli att provet är mycket svårt. Sett över den senaste 10-års
perioden avlägger ca 20% av deltagarna godkänt resultat vid varje provtillfälle.
Kan man få tillgång till frågor från tidigare, redan genomförda prov?
Nej, alla frågor från tidigare provtillfällen behandlas av SVFF under sekretess.
Vad avses med ”standardrepresentationskontrakt”, som sökande skall bifoga
ansökan?
Det avtal som licensierad agent avser att använda i sin verksamhet måste innehålla
flertalet obligatoriska lydelser. För att kunna fastställa att sökandes avtal är i enlighet
med SvFF:s Reglemente för Spelaragenter skall avtalet tillsändas SvFF i samband
med ansökan. Om agent avser att använda det standardavtal som finns fastställt i
SvFF:s Reglemente för Spelaragenter, vilket vi rekommenderar, räcker det med att
skriftligen bekräftar det i ansökan.

ANSÖKAN OM LICENSIERING SOM SPELARAGENT
(Ifylles och bifogas ansökan)

Sökandes uppgifter
Namn:
Adress:
Telefon 1:
Telefon 2:
E-mail:
Provtillfälle:

mars

September

Ansökan innehåller
(markera med kryss)
Skriftlig ansökan med personbeskrivning
Meritförteckning
Referenser
Ett (1) nytaget ansiktsfotografi
Personbevis
Konkursfrihetsbevis
Bevis om att sökande inte har god man
Utdrag ur kriminalregistret (i oöppnat kuvert)
Uppgifter om i vilken verksamhetsform sökande avser att arbeta som agent
Standardrepresentationskontrakt som sökande avser att använda jämtemot sina
klienter/ uppgift om detta
Kvitto på inbetald provavgift (Plusgiro 4633-4)
Den skriftliga ansökan ska ställas till:
Svenska Fotbollförbundet
Att: Licens- & Övergångsgruppen
Box 1216
171 23 Solna
OBS! Ej komplett ansökan kommer att återsändas till avsändaren

