REMISSVAR tävlingsbestämmelser 2019 - 2020, remissomgång 1, deadline 11 november.
§ 7 GDPR
Tvingande bestämmelse. Inga synpunkter.
§ 18 Internationell representation
Platser i det europeiska cupspelet för klubblag tilldelas utifrån direktiv från CEV.
Hur platsen/platserna fördelas nationellt, kan följa samma regel som vi tidigare haft. Om inte
CEV också har bestämmelser på det.
- I första hand till Grand Prix segrarna
- I andra hand till Svenska mästarna
- I tredje hand till tvåan i Grand Prix
- I fjärde hand till tvåan i SM slutspelet.
- Segrarna i Grand Prix får första platsen.
- Svenska mästarna får andra platsen.
- Om segraren i Grand Prix även blir svenska mästare går andra platsen till tvåan i SM
slutspelet.
- Det är inte tvingande att delta i internationellt spel.
Att förutsättningarna kan ändras är inget nytt för oss. Det får vi leva med, vad gäller CEV o
FIVB.
Anmälan till cup-spel åligger den klubb som blir aktuell. Självklart.
Vi föreslår att SVBF går in med en ekonomisk ersättning så att svenska klubbar får möjligheten
att anmäla sig till internationella cuper. Prispengarna i Grand Prix ska inte vara låsta till enbart
Europa-Cup spel utan ska kunna användas även till annat internationellt spel.

§ 30 Internationella övergångar till Sverige, ITC
Övergångsperioder för internationella övergångar, ITC
Idag gäller övergångsperioden 1 maj – 31 januari
I det nya förslaget gäller övergångsperioden 1 maj – 15 december. Mellan 16 december –
31 januari, kan en internationell spelare kunna bytas ut.
SEV förslag har tagits av styrelsen och är inget som förankrats i någon av elitklubbarna,
möjligen förutom Örebro, Södertälje, Habo, och Lindesberg.
Ändringsförslaget kommer från Elitserieföreningens styrelse.
Vi ser inte att det finns något skäl till att förändra tidsperioderna. Om en förändring ska
komma tillstånd, anser vi att en utländsk spelare som skadar sig och inte kan fullfölja
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säsongen ska kunna bytas ut mot en eventuell ny utländsk spelare, efter 31 januari. Läkarintyg
ska visas upp.
Någon millimeterrättvisa kring internationella övergångar kan vi aldrig uppnå. Här gäller som i
all annan idrott. Rikast har bästa ekonomiska förutsättningar.

§ 31 Utbildningsbidrag
SEV förslag har tagits av styrelsen och är inget som förankrats i någon av elitklubbarna,
möjligen förutom Örebro, Södertälje, Habo, Lund och Lindesberg.
Ändringsförslaget kommer från Elitserieföreningens styrelse.
Några enkla frågeställningar:
➢ Utbildning, vad innebär det begreppet i utbildningsbidraget?
➢ Vilken kvalité ska utbildningen i klubben hålla, som ska ta del av utbildningsbidrag, vad
kan elitklubbarna kräva?
➢ Vilken status, fysisk, tekniskt ska spelaren uppvisa?
➢ Vilken kvalité på spelaren kan elitklubben kräva?
➢ Vad krävs för att en spelare ska tillhöra en klubb i lägre serie än elitserien?
Den totala kostnaden på utbildningsbidraget är 24 tkr.
Om elitklubbarna ställer det i relation till kostnader för en elitspelare, hur rimmar den
ersättningen i förhållandet vad klubbarna får när en elitspelare går till en utländsk klubb.
§§ 36 o 52
§ 44 Serier under elitserien
§ 45 Anmälan till seriesystem befintliga lag
§ 56 Laguppställning vid match

Övrigt
Prispengar Grand Prix
SEV:s ordförande Olle Anfelt har vid SVBF:s styrelsemöte, 2017, i samband med Grand Prix
framfört elitklubbarnas syn på prispengar i Grand Prix. SEV:s beslut var att prispengarna inte
ska vara villkorade på något sätt utan betalas ut i samband med Grand Prix.
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