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Revisionshistorik 
 

Version Datum Komplettering 

1.0 2021-11-26 Godkänd version 

 
  



 

 

 

 

Svenska Fotbollförbundet 

1. Inledning och bakgrund 
FIFA har beslutat att alla nationella övergångar med ekonomiska transaktioner ska rapporters löpande till 
FIFA. Detta gäller samtliga nationsförbund i hela världen. För att administrera detta krävs ändrade rutiner i 
Fogis som i sin tur har integrerats mot FIFA Clearing House. Som en förlängning av detta kommer FIFA 
Clearing House att hantera utbildningsbidrag och solidaritetsersättningar där det finns en internationell 
dimension. 

Med internationell dimension menas: 

• Professionell övergång för en spelare mellan två olika nationsförbund. 

• Professionell övergång inom ett och samma nationsförbund där berörd spelare, någon gång 
mellan 12 – 23 års ålder, varit registrerad för en förening tillhörande ett annat nationsförbund.  

Denna manual beskriver hur detta hanteras i Fogis. 

 

2. Behörighet i Fogis 
Endast personer med rollerna Proffsadministratör (Pa) och Proffsbehörighet (Pb) kan administrera 
spelarövergångar för professionella spelare. 

2.1  Krav på dokument som laddas upp i Fogis 
Samtliga dokument och verifikationer som laddas upp måste vara i pdf-format. 
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3. Övergång när spelaren blir professionell 
 

3.1 Mottagande förening initierar övergång med avtal och ekonomiska transaktioner 
 
För att kunna registrera en övergång kan du klicka dig vidare på dessa sätt: 

• Arkiv -> Startsida -> Överg (x) 

• Förening -> Spelare -> Spelaröverg/Avtal 

Klicka på “Registrera ny övergång“ 

 

Välj spelarens status i nya föreningen. I exemplet ska spelaren bli registrerad som proffs. 
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Välj fotbollstyp och ange spelarens personnummer/födelsedata. Klicka på “Sök“. 

 

Fyll i alla uppgifter, skriv ut, underteckna, scanna in och ladda upp spelaravtal och ev. bilagor.

 

  

  



 

 

 

 

Svenska Fotbollförbundet 

Ange om spelaren har utbildats i ett annat land samt om ekonomiska transaktioner kommer att ske mellan 
föreningarna.  

Ange även spelarens huvudmedborgarskap om det saknas (obligatorisk uppgift). Om spelaren har ett 
alternativt medborgskap i ett annat land, ange även det. 

OBS! Dessa uppgifter är obligatoriska att svara på, annars går det inte att spara. 

  

  

 



 

 

 

 

Svenska Fotbollförbundet 

Klicka på ”Spara och fortsätt med spelaravtal och ev. ekonomiska transaktioner”. 

 

Ladda upp de obligatoriska avtal som behövs. Klicka på “Ladda upp dokument“. 

Dessa två handlingar är alltid obligatoriska: 

• SvFF Spelaravtal  

• ID-handling med medborgarskap och födelseinformation t ex kopia på pass, utdrag från 
Skatteverket 

Finns det ekonomiska transaktioner överenskommet mellan föreningarna ska även det avtalet laddas 
upp. 
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Hantera ekonomiska transaktioner och schema. 
Klicka på “Hantera ekonomiska transaktioner…“ 

 
 
Klicka på “Redigera schema“ 
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Klicka på “Lägg till betalning till schema“ 
Lägg till samtliga betalningar som avtalats mellan föreningarna. 
När alla betalningar är inlagda, klicka på “Klarmarkera betalschema“ 
Om betalning registrerats felaktigt, klicka på papperskorgen. Lägg till betalning på nytt. 

 
 
Klicka på ”Klarmarkera” 

 
 



 

 

 

 

Svenska Fotbollförbundet 

 
Klicka på ”Godkänn avtal / uppladdning av dokument / komplettering klar” 

 
 
 
När mottagande föreningen godkänner avtalet samt ev. betalningsschema får lämnande förening (Pa och 
Pb) en notifikation vi mail. 
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3.2 Lämnande förening godkänner övergång med avtal och ekonomiska transaktioner 
Påbörja granskning och godkännande genom att klicka på den gröna bocken i fliken Övergångar. 

Klicka på Granska/godkänn för den berörda övergången. 

Bocken i kryssrutan indikerar att det finns ett betalningsschema med ekonomiska transaktioner angivet för 
övergången. När ni godkänner de inlagda/avtalade transaktionerna kommer man att kunna godkänna 
övergången och ev. ekonomiska transaktioner. 

OBS! Är man inte överens om de ekonomiska transaktionerna är det bästa sättet att lämnande förening 
kontaktar mottagande föreningen så kan dom korrigera de ekonomiska transaktionerna. 

 

 

 



 

 

 

 

Svenska Fotbollförbundet 

3.3 Mottagande förening ändrar ekonomiska transaktioner 
Om Mottagande föreningen vill ändra de ekonomiska transaktionerna, klicka på övergångens status och 
därefter på ”Hantera ekonomiska transaktioner”. 

 

Klicka på ”Öppna betalschema för redigering” 

 

Klicka på ”Öppna” för att redigera betalschemat. 

 

Om en betalning ska uppdateras, Klicka först på papperskorgen. Lägg därefter till betalning på nytt. 
Klarmarkera betalschema när allt är uppdaterat. 
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Efter man har ”Klarmarkera betalschema…” måste man ladda upp och godkänna de uppladdade 
dokumenten på nytt. 

OBS! Om komplettering behövs för de ekonomiska transaktionerna kommer lämnande förening behöva 
godkänna igen.  

 

 

3.4 Mottagande förening betalar 
Mottagande föreningen betalar de avgifter till SvFF som är kopplade till övergången och avtalet. 

 
3.5 Svenska Fotbollförbundet godkänner övergången 

När betalning gjorts hamnar ärendet hos SvFF för registrering samt granskning / komplettering / 
godkännande. 

Om något saknas kommer mottagande förening ombes komplettera. Vid komplettering kan mottagande 
förening ladda upp såväl bilagor som SvFF spelaravtal. När detta är klart godkänner föreningen 
uppladdningen och SvFF registrerar avtalet. 

3.6  Mottagande förening hanterar kompletteringar 
När SvFF granskar avtalen och det behövs komplettering registreras det i Fogis och en notifikation skickas, 
se rubrik 7. 

Gå in på avtalet och ladda upp bevis/dokument för det SvFF efterfrågar. Glöm ej att ladda upp samtliga 
dokument på nytt. 

OBS! Om komplettering behövs för de ekonomiska transaktionerna kommer lämnande förening behöva 
godkänna igen.  
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3.7 Mottagande förening hanterar verifikationer/kvitton för övergången 
Alla betalningar som avtalats mellan föreningarna ska styrkas genom att mottagande förening laddar upp 
ett kvitto eller verifikation på att en betalning gjorts. 

Obligatoriska uppgifter på ett kvitto är. 

• Det betalda beloppet 

• Valuta 

• Datum då betalningen gjorts 

• Mottagande förenings namn (betalare) 

• Lämnande förenings namn (betalningsmottagare) 

• Lämnande förenings organisationsnummer 

• Lämnande förenings kontonummer 

• Spelarnamn 

Gå in på fliken Övergångar. Ange datumintervall för att visa de övergångar med transaktioner som ej blivit 
verifierade. Klicka på plustecknet för att se status. Klicka på statusen. 

 

Ladda upp dokument / kvitton / verifikationer som styrker att betalning gjorts. Klicka därefter på 
“Godkänn uppladdning av dokument/komplettering klar”. 
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När uppladdning av verifikationer gjorts av mottagande förening hamnar dessa hos SvFF för granskning / 
registrering. 

3.8 Svenska Fotbollförbundet godkänner verifikation / kvitto 
När uppladdning av verifikation gjorts hamnar detta hos SvFF för registrering samt granskning / 
komplettering / godkännande för vidare registrering hos FIFA. 

Om något saknas kommer mottagande föreningen ombes komplettera. 
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4. Avtal amatör till proffs 
 

4.1  Nuvarande förening initierar ett avtal på spelare 
Sök upp spelaren som ni vill skapa ett avtal på. Antingen går ni via; 

• Uppgiftsfliken på spelaren och klickar på ”Nytt avtal…” 

• Aktivitetsfliken på spelaren och klickar på ”Nytt avtal…” 

 

Fyll i alla uppgifter, skriv ut, underteckna, scanna in och ladda upp spelaravtal och ev. bilagor. 
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Ange om spelaren har utbildats i ett annat land samt spelarens huvudmedborgarskap om det saknas 
(obligatorisk uppgift). Om spelaren har ett alternativt medborgskap i ett annat land, ange även det. 

Efter det kan ni ”Spara och fortsätta med spelaravtal och ev. ekonomiska transaktioner” 

 

När ni har laddat upp obligatoriska dokument kan ni ”Godkänna avtal / uppladdning av dokument / 
komplettering klar…” 

 

Efter ni har godkänt avtalet betalar ni genom att klicka på knappen ”Betala avtal…” 

 

Efter betalning hamnar ärendet hos SvFF. SvFF granskar avtalet och meddelar via Fogis om det behövs ev. 
komplettering. 

När SvFF begär komplettering kommer varje Pa och Pb i föreningen att få en notifikation via mail. Se även 
rubrik 7 vilka notifikationer som Fogis skickar ut. 
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5. Avtalslös till proffs 
Gör en vanlig spelarövergång med avtal motsvarande som beskrivs under rubrik 3. 

Vid en övergång på avtalslös spelare betalar mottagande föreningen direkt utan att lämnande förening 
behöver godkänna spelarövergången. 

6 Avtal utlåning 
I enlighet med SvFFs Representationsbestämmelser (RB), 3 Kap 12 § kan lån endast genomföras av en 
professionell spelare. 

Utlåning får inte ske under längre tid än den tid som gäller enligt spelaravtalet mellan spelaren och den 
utlånande föreningen. 

Tiden för utlåning ska som minst omfatta tiden mellan två registreringsperioder för professionella. Utlånad 
spelare kan därmed tidigast återregistreras i den utlånande föreningen i närmast följande 
registreringsperiod för professionella. 

6.1 Administration av lån 
Administrationen av ett lån sker på samma sätt som övergång från professionell till professionell (se 3. i 
detta dokument), med följande förtydliganden/tillägg. 

6.2 Skapa ny övergång 
Mottagande förening (inlånande förening) initierar en professionell övergång från den lämnande 
föreningen (utlånande förening). 

6.3 Spelaravtal 
Spelarens status i inlånande föreningen ska vara professionell oavsett om spelaren har ett avtal med 
inlånande förening eller inte. 

Om inlånande förening ersätter spelaren med en skattepliktig ersättning om minst 10.000 kr ska 
föreningen skapa ett nytt SvFF Spelaravtal och ladda upp det på samma vis som beskrivs i Kap. 3.1 i detta 
dokument. Låneavtalet mellan föreningarna laddas upp som en bilaga. 

Om inlånande förening inte ersätter spelaren med minst 10.000 kr i skattepliktig ersättning ska låneavtalet 
laddas upp på samma plats där SvFF Spelaravtal skulle ha laddats upp. 

6.4 Innehåll i låneavtalet 
De villkor som reglerar utlåning av en spelare, såsom exempelvis utlåningstid och skyldigheter som följer 
med lånet, ska fastställas genom ett separat skriftligt avtal mellan föreningarna och spelaren. 

6.5 Ekonomiska transaktioner 
Om det ska ske någon form av ekonomisk transaktion i samband med lånet, ska detta redovisas på samma 
sätt som beskrivs kring ekonomiska transaktioner och scheman i Kap. 3.1 i detta dokument. 
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6.6 Återgång efter lån. 
Om spelaren ska återgå till utlånande förening efter låneperioden ska utlånande förening initiera en ny 
övergång (professionell till professionell) för att spelaren ska återregistreras till dem. 

Återregistreringen efter att låneperioden löpt ut sker på samma sätt som beskrivs ovan (för utlåning). Det 
är samma procedur vid återgång under låneperioden. 

6.7 Professionell övergång till ny förening nationellt 
Om utlånad spelare, antingen under låneperioden eller efter att låneperioden löpt ut, ska göra en ny 
nationell professionell övergång till ny förening (annan än utlånande förening), gäller följande: 

- Övergång efter att låneperioden löpt ut – spelarens avtal har löpt ut med utlånande förening 

Övergången behöver inte godkännas av vare sig utlånande eller inlånande förening. 

- Övergång efter att låneperioden löpt ut – spelaren har ett fortsatt gällande avtal med utlånande 
förening 

Övergången ska godkännas av utlånande förening via skriftlig dokumentation som ska laddas upp av den 
nya föreningen. 

 En förening som har lånat en spelare får inte medverka till en övergång av spelaren till en tredje klubb 
utan skriftligt tillstånd från den utlånande föreningen. 

- Övergång under låneperioden – spelaren har ett fortsatt gällande avtal med utlånande förening 
(och eventuellt med inlånande förening) 

Övergången ska godkännas av inlånade förening i Fogis och av utlånande förening via skriftlig 
dokumentation som ska laddas upp av den nya föreningen. 

En förening som har lånat en spelare får inte medverka till en övergång av spelaren till en tredje klubb utan 
skriftligt tillstånd från den utlånande föreningen. 

6.8 Amatörövergång till ny förening nationellt 
Om utlånad spelare, antingen under låneperioden eller efter att låneperioden löpt ut, ska göra en ny 
nationell amatörövergång till ny förening, gäller följande: 

- Övergång efter att låneperioden löpt ut – spelarens avtal har löpt ut med utlånande förening 

Övergången hanteras i enlighet med SvFFs RB, 2 Kap. 

- Övergång efter att låneperioden löpt ut – spelaren har ett fortsatt gällande avtal med utlånande 
förening 

Övergången ska godkännas av utlånande förening via skriftlig dokumentation som ska förvaras hos 
föreningen och, på begäran, insändas till SvFF. 
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Sker övergången utanför frimånaden måste övergången även godkännas av inlånande förening och detta 
görs direkt i Fogis. 

En förening som har lånat en spelare får inte medverka till en övergång av spelaren till en tredje klubb utan 
skriftligt tillstånd från den utlånande föreningen. 

Spelare som har registrerats som professionell och som ska genomföra en amatörövergång kan inte återfå 
sin amatörstatus förrän efter 30 dagar fr.o.m. den dag spelaren spelade sin senaste bindande match som 
professionell. Spelklarhet utfärdas av SvFF på den dag som skriftligen begärs av föreningen. 

- Övergång under låneperioden – spelaren har ett fortsatt gällande avtal med utlånande förening 
(och eventuellt med inlånande förening) 

Övergången ska godkännas av utlånande förening via skriftlig dokumentation som ska förvaras hos 
föreningen och, på begäran, insändas till SvFF. 

Sker övergången utanför frimånaden måste övergången även godkännas av inlånande förening och detta 
görs direkt i Fogis. 

En förening som har lånat en spelare får inte medverka till en övergång av spelaren till en tredje klubb utan 
skriftligt tillstånd från den utlånande föreningen. 

Spelare som har registrerats som professionell och som ska genomföra en amatörövergång kan inte återfå 
sin amatörstatus förrän efter 30 dagar fr.o.m. den dag spelaren spelade sin senaste bindande match som 
professionell. Spelklarhet utfärdas av SvFF på den dag som skriftligen begärs av föreningen. 
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7. Notifikationer 
Dessa notifikationer skickas till Pa och Pb i föreningen/föreningarna.  

• Spelarövergång, Amatör till Proffs 

• Spelarövergång godkänd av moderförening 

• Mottagande förening har godkänt övergång 

• Kvitto Betalning av SvFF Spelaravtal (Fotboll/Futsal) för…. 

• Kvitto Betalning av spelarövergång (Fotboll/Futsal) med avtal för… 

• Väntar på spelklarhet 

• Övergång väntar på spelklarhet 

• Komplettering av spelaravtal 

• Uppsägning av spelaravtal 

• Makulerad spelarövergång 

• Makulerat spelaravtal 

• Avslut av spelaravtal 

• Verifikation för betalning registrerad, skickas när SvFF har godkänt och registrerat (fast 
övergångssumma, villkorad övergångssumma, Utköpsklausul och vidareförsäljning). 

  

 


