SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS
EKONOMISKA BESTÄMMELSER 2018
1. MEDLEMSAVGIFT
1.1 MEDLEMSAVGIFT SRF
ÅRSAVGIFT FÖRENING 1
1
Ingen årsavgift tas ut det första året för ny förening.
Förening

2 000 kr

2. TÄVLINGSAVGIFTER
2.1 ANMÄLNINGSAVGIFT SERIESPEL OCH CUP
ANMÄLNINGSAVGIFT PER LAG 2, 3 , 4 , 5
2
För ny förening som anmäler lag tas ingen anmälningsavgift ut det första året.
3
Anmälningsavgift betalas ej tillbaka vid återtagande av serieanmälan.
4
Avgifter avser seriespel och cuper arrangerade av SRF.
5
Om en förening anmäler andralag (eller flera lag) i serienivå 3-4 halveras anmälningsavgiften för andralaget och
därefter följande lag.
HERRAR 15S
Allsvenskan (Serienivå 1)
Övriga serier (Serienivå 2-3)

3 000 kr
1 500 kr

DAMER 15S
Allsvenskan (Serienivå 3a)

3 000 kr

HERRAR 10S
Sammandragningar (Serienivå 4)
HERR & DAM 7S
Sweden Rugby 7s Series

0 kr

1 500 kr

1

2.2 LICENSAVGIFT (FÖRSÄKRINGSKOSTNAD)
LICENSER
Seniorlicens: Berättigar till tävlingsspel och träning i vuxenrugby för herrar från det året man fyller 18 år.
Ungdomslicens: Berättigar till tävlingsspel och träning i ungdomsrugby från och med året man fyller 13 år till och med året
man fyller 23 år.
Barnlicens: Berättigar till tävlingsspel och träning i barnrugby till och med året man fyller 12 år.
Veteranlicens: Berättigar till tävlingsspel och träning i veteranrugby från och med året man fyller 35 år.
Tränarlicens: Berättigar till träning av veteran-, vuxen-, ungdoms- och barnrugby
LAGLICENSER (1 LAGLICENS/LAG)
6
För 7- manna eller serienivå 3-4 tas ingen ytterligare laglicens ut ifall laget deltar i ytterligare en serie.
7
Gäller för nystartad klubb dess första år. Gäller obegränsat antal spelare men får bara deltaga i serienivå 4. För
spelare licensierade i nystartat lag som deltar i spel i annat lag på högre serienivå krävs individuell spelarlicens.

HERRLAG
Allsvenskan
Division 1
Övriga serier

(Serienivå 1)
14 000 kr
(Serienivå 2)
10 000 kr
6
(Serienivå 3a-4)
4 500 kr

DAMLAG
Allsvenskan
Övriga

(Serienivå 3a)
(Serienivå 3b) 6

10 000 kr
4 500 kr

(Serienivå 4) 7
0-24
st
25-49
st
50-99
st
100-199 st
200st

0 kr
1 500 kr
2 500 kr
4 000 kr
5 000 kr
6 000 kr

ÖVRIGA LAG
Nystartad klubb
Ungdomar/Barn (antal spelare)

INDIVIDUELLA AVGIFTER, OM LAG SAKNAS ALT ENL PUNKT 7 OVAN
Seniorspelare
300 kr
Veteranspelare
150 kr
Ungdomsspelare
100 kr
Barnspelare
75 kr
Tränare
0 kr

2.3 DOMARAVGIFT
DOMARAVGIFTER. (PER LAG)
8
Domaravgift inkluderar slut-/kvalspel
8
Allsvenskan Herr
(Serienivå 1)
8
Division 1 Herr
(Serienivå 2)
Allsvenskan Dam
(Serienivå 3a)8
Sweden Rugby 7s Series
Sweden Rugby 7s Series Semi
Slutspel Sweden Rugby 7s Series
Sammandragningar 10s

11 000 kr
6 000 kr
5 000 kr
1 200 kr
800 kr
1 500 kr

(Serienivå 4)

0 kr

2

3. ADMINISTRATIONSAVGIFTER
HANTERINGSKOSTNAD
9

Tillägg till nedan specificerade tävlingsärenden.

Normal hanteringstid av Tävlingsärenden kortare tid än 14 dagar
Expresshantering av Tävlingsärenden kortare tid än 3 dagar 9

9

0 kr
1 500 kr

REGISTRERINGAR
10 Vid särskilda skäl kan ansökan om avgiftsbefrielse göras

Registrering spelarövergång mellan föreningar i SRF
Registrering spelarövergång mellan nationella förbund
Registrering student spelarövergång mellan nationella förbund
Registrering av Farmarklubbavtal
Registrering av Samarbetsavtal
Registrering av matchflytt10 (Serienivå 1-2)
10
Registrering av matchflytt (Serienivå 3)
Registrering av protest

300 kr
800 kr
300 kr
500 kr
500 kr
1 500 kr
1 000 kr
2 500 kr

SPELTILLSTÅND
Speltillstånd för spel mot lag från annan nationellt förbund
Speltillstånd för spel på konstgräs.
Speltillstånd för kommersiell turnering/cup på seniornivå
utanför SRF serier (för distrikt/arrangör)
Speltillstånd för ideell turnering/cup på seniornivå
utanför SRF serier (för distrikt/arrangör)
Speltillstånd för turnering/cup på junior-/ungdomsnivå
utanför SRF serier (för distrikt/arrangör)

0 kr
0 kr
1 500 kr
0 kr
0 kr

DISPENSANSÖKNINGAR
Åldersdispens
Plandispens
Avsteg från seriekriterier

0 kr
0 kr
0 kr

3

4. STRAFFAVGIFTER
PÅMINNELSEAVGIFTER
Tävlingsavgifter
Matchresultat
Matchprotokoll

2 000 kr
300 kr
300 kr

UTEBLIVNA REGISTRERINGAR
Ej inskickat matchresultat
Ej skickat in matchrapport

(Serienivå 1)
(Serienivå 2-3)
(Serienivå 1)
(Serienivå 2-3)

Ej registrerat spelarövergång
Ej registrerat matchflytt
Ej sökt speltillstånd för spel mot lag från annat nationellt förbund
Ej sökt speltillstånd för turnering/cup

1 500 kr/match
500 kr/match
1 500 kr/match
500 kr/match
5 000 kr
2 500 kr
2 500 kr
2 500 kr

ANDRA FÖRSEELSER MOT SRF:S TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Lämnat W.O.
Förseelse av lindrig grad
Förseelse av mindre grov grad
Förseelse av grov grad

(Serienivå 1-2)
(Serienivå 3)
(Underlåtenhet)
(Oaktsamhet/Vårdslöshet)
(Hänsynslöst/Uppsåtligen)

5 000 kr/ match
1 500 kr/ match
2 500 kr
5 000 kr
25 000 kr

Efter överklagande enligt TB § 4 så kan straffavgift sättas ner till max 0,5% av föreningsens årsomsättning för lindriga
förseelser, max 1,0% av föreningsens årsomsättning för förseelser av mindre grov grad och max 4,0 % av föreningsens
årsomsättning för grov grad av förseelse.
Förening som inte erlagt av Förbundet fastställda avgifter, arvoden och ersättningar inom föreskriven tid kan stängas av
från seriespel och vägras speltillstånd för spelare –inga licenser godkänns innan betalning kommit SRF tillhanda. Till dess
att full betalning skett kan SRF besluta att erhållna matchresultat i seriespel åsätts resultatet förlust med 0-15 eller sämre.
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5. ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR
Skatteverkets information om regler om upplysningar, avgifter och skatter:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/idrottsforeningar.4.6f9866931215a607a4f80009169.html

Idrottsföreningar och kontrolluppgifter

När en idrottsförening har betalat ut ersättning eller lämnat en förmån till en person, på sammanlagt 100 kronor eller mer
för ett helt år, ska idrottsföreningen senast den 31 januari året därefter lämna kontrolluppgift till Skatteverket.

Skattskyldighet för mottagaren av ersättningen

Privatpersoner är skyldiga att föra anteckningar över samtliga ersättningar, arvoden och förmåner för att kunna göra
deklarationen oavsett om man får kontrolluppgift eller inte. Man är alltså skattskyldig för inkomsten även om
arbetsgivaren missat att skicka en kontrolluppgift.

Ersättning till idrottsmän/funktionärer

Tabellen visar hur kontrolluppgifter, arbetsgivaravgifter och skatteavdrag hänger samman med ersättningen till
idrottsmän och funktionärer.
Ersättning i kronor
100 - 22 149
22 150 och högre

Kontrolluppg.
Ja
Ja

Arbetsgivaravg.
Nej
Ja

Skatteavdrag
Nej
Ja

Ersättning till övrig personal

Tabellen visar hur kontrolluppgifter, arbetsgivaravgifter och skatteavdrag hänger samman med ersättningen till
idrottsmän och funktionärer.
Ersättning i kronor
Kontrolluppg.
Arbetsgivaravg.
Skatteavdrag
100 - 999
Ja
Nej
Nej
1 000 och högre
Ja
Ja
Ja
Svenska

Resor och reseersättningar – idrottsutövare

Resor mellan bostaden och annan plats för tävling än hemmaplan är tjänsteresor. För sådana resor kan du få avdrag med
egen bil med 18,50 kronor/mil. Om föreningen betalar ut ersättning för resorna ska den del av ersättningen som
överstiger 18,50 kronor/mil beskattas som lön. Det innebär att föreningen "skattefritt" kan betala ut 18,50 kronor/mil.
Föreningen redovisar sådan "skattefri" ersättning med kryss på kontrolluppgiften. Det innebär att du inte behöver
redovisa ersättningen i inkomstdeklarationen och att du inte heller får något avdrag. Om föreningen håller med till
exempel spelarbuss kan du inte få något avdrag för resorna, eftersom du inte har haft någon kostnad.
5.1 ARVODEN TILL MATCHFUNKTIONÄRER
Dessa arvoden betalas av SRF för de serier där domaravgift avgår enligt 2.3 ovan. Arvoden i övriga serier
betalas av hemmalaget.

ARVODE TILL DOMARE
Serienivå 1-2
Serienivå 3a
Serienivå 3b-4
7-manna matcher

450 kr/match
450 kr/match
450 kr/matchdag
450 kr/matchdag

5

ARVODE TILL ASSISTERANDE DOMARE
Serienivå 1-3
7-manna matcher

150 kr/match11
12, 13
300 kr/matchdag

11

Under slutspel (serienivå 1-2) ersätts assisterande domare på samma sätt som ordinarie domare.
Arvode betalas endast ut till utbildad och av SRF tillsatt assisterande domare.
13
Endast ett arvode betalas ut per matchdag till kombinerad ordinarie/assisterande domare.
12

ARVODE TILL MATCHKOMMISSIONÄR OCH CITING COMMISSIONER
Serienivå 1-3a
7-manna matcher

150 kr/match 14
15
300 kr/matchdag

12

Under slutspel (serienivå 1-2) ersätts matchkommissionärer och citing commissioner på samma sätt som
ordinarie domare.
13
Arvode betalas endast ut till utbildad och av SRF tillsatt matchkommissionär och citing commissioner.

5.2 ERSÄTTNING TILL MATCHFUNKTIONÄRER
Dessa ersättningar betalas av SRF för de serier där domaravgift avgår enligt 2.3 ovan. Ersättningar i övriga
serier betalas av hemmalaget.
ERSÄTTNING TILL MATCHFUNKTIONÄRER
Reseersättning mot kvitto alt.

18,50 kr/mil.
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