Kommentarer från Sollentuna VK angående
förslag till nya tävlingsbestämmelser 2019/20
§7 Personuppgiftshantering
Kommentar:
Det framgår inte vem som ansvarar för att ta in spelarnas medgivande samt arkivera dessa
medgivande. Punkten behöver kompletteras.
§31 Utbildningsbidraget
Kommentar:
Angående § 31 Utbildningsbidraget:
Vi anser att den föreslagna modellen är en förbättring jämfört med den befintliga bl.a. genom
att man fastställer vilka år som är utbildningsår. Beträffande ersättningsnivån är vi av
uppfattningen att föreningarna som står för utbildningen bör få en högre ersättning än idag
och då minst 24 000 kronor för utbildningsåren.
Sidan 3 längst upp angående ”En spelare går till en division 1 förening”: Om en spelare går
till div 1 förening vid 19 års ålder spelar där i 2 år och senare spelar laget i Elitserien behöver
kompletteras beträffande hur stort utbildningsbidraget blir., T.ex. att det är 3 ersättningsår
kvar och då ska 3/5 delar av intjänat utbildningsbidrag utgå (1/5 del under de 3 följande åren
om hen spelar kvar i elitserien).
Angående informationsgivning till klubbar som inte är medlemmar i SEV:
I separat mail från SEV:s ordförande till SEV:s medlemsklubbar har meddelats att detta är
SEV:s styrelses förslag och att ”Nivån på utbildningsbidraget är INTE fastställt och styrelsen
har inte behandlat detta. Detta kommer diskuteras i ett senare skede OM förslaget antas.
Dvs beloppen som står angivna bilagan till tävlingsbestämmelserna är endast räkneexempel
och ingår inte i förslaget. Denna information från SEV:s styrelse, via ordföranden för
föreningen, bedömer vi som väsentlig och borde framgått av handlingen som gick ut på
remiss.
§44 Serier under Elitserien
Kommentar:
Beträffande antal lag i Div 1 damer och herrar:
Vi är emot den föreslagna förändringen och vill behålla att det ska vara 8-12 lag uppdelat på
2 serier.
Om den föreslagna minskningen av lag i division 1 damer och herrar till 10 lag genomförs,
anser vi att både lag med slutplacering i div 1 på plats 9 och 10 ska få chansen att kvala om
de platser som står till förfogande.

§56 Laguppställning vid match
Kommentar:
Förtydligande av vad denna punkt avser bör göras. Vad vi förstår handlar denna punkt om
lagsidan i svbf-web.dataprojekt.com. Det bör anges att det är denna lagsida som avses.
Punkten bör också innehålla bestämmelse för när informationen senast ska vara uppdaterad
(t ex senast 24 timmar före matchstart eller vad som kan anses lämpligt).
Övrigt
Sollentuna VK avser att inkomma med ytterligare kommentarer under remissomgång 2, då
alla delar inte hunnits genomarbetas inom klubben.
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