
 
 

 

 

REGLEMENTE FÖR SVENSKA 
HANDBOLLFÖRBUNDETS SKILJENÄMND 

 
Svenska Handbollförbundets styrelse har 10 maj 2018 fastställt följande reglemente för förbundets skiljenämnd enligt 1:17 § 
förbundsstadgarna (2022-04-22). Reglementet tillämpas även i fråga om tvister som uppstått dessförinnan. 
 
 

 BEHÖRIGHET 
 

§ 1 Skiljenämnden ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i Svenska Handbollförbundets (SHF) stadgar, 
tävlingsbestämmelser eller reglemente, pröva tvister där parterna direkt eller indirekt är medlemmar i Internationella 
Handbollförbundet, Europeiska Handbollförbundet, SHF eller förening inom nämnda organisationer. Skiljenämnden 
ska även pröva tvister där en av parterna direkt eller indirekt är medlem i någon av de ovanstående organisationerna 
och parterna i ett skiljeavtal angett att tvist ska prövas av nämnden. 

 
 
 

 SAMMANSÄTTNING 
 

§ 2 Skiljenämnden ska bestå av en eller, om part begär det, tre skiljemän. Ordföranden ska utses av SHF:s styrelse bland 
de jurister med domstolserfarenhet och idrottsbakgrund som upptagits på en av styrelsen upprättad förteckning. 
Styrelsen får bemyndiga förbundets generalsekreterare eller annan person att i styrelsens ställe utse ordförande. Om 
SHF är part ska ordföranden utses av Riksidrottsstyrelsen eller dess generalsekreterare. 

 
 Parts begäran om att nämnden ska bestå av tre skiljemän ska framställas första gången parten för talan vid 

skiljenämnden. Om nämnden ska bestå av tre skiljemän ska vardera part utse en skiljeman, med uppgift om 
skiljemannens adress, telefonnummer och e-postadress. Underlåter svarande part, trots föreläggande, att inkomma 
yttrande ska skiljenämnden bestå av en skiljeman om inte annat begärts i anmälan.  

 
 Om skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän, och part underlåter att utse skiljeman, ska SHF:s styrelse eller den 

styrelsen bemyndigat, utse skiljeman åt parten. 
 
 Den som är medlem i förening som är part eller som varit ombud för part eller lämnat råd i tvisten eller som på annat 

sätt är jävig får inte utses till skiljeman. 
 

 

 FÖRFARANDET 
 

§ 3 Part som vill påkalla skiljeförfarande ska skriftligen anmäla saken till SHF som, senast inom sju dagar, ska utse 
ordförande. Anmälan ska innehålla 

  

• uppgift om parternas och deras ombuds namn och adresser, telefonnummer och  
 e-postadresser, 

• sammanfattning av tvisten, samt 

• yrkande. 
 

 Om anmälan inte uppfyller de krav som anges i första stycket, ska part föreläggas att komplettera anmälan. Följer 
parten inte ett sådant föreläggande, och är anmälan så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas 
till grund för skiljeförfarandet, ska ordföranden avvisa anmälan. Anmälan ska också avvisas om det är uppenbart att 
nämnden saknar behörighet att pröva tvisten eller om den annars är uppenbart ogrundad.  

  
  
§ 4 Ordföranden leder nämndens arbete. Hen ska bl.a. bestämma tid och plats för nämndens sammanträden, ombesörja 

kallelser och övriga expeditionsgöromål samt leda förhandlingarna. Det ankommer dock på part att ombesörja kallelse 
av vittne eller annan förhörsperson, som parten åberopat. 

 
 Även om skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän får muntlig förberedelse hållas inför ordföranden ensam. 
 
 Ordföranden får anlita sekreterare under handläggningen av tvisten. 
 



 
 

 

 

§ 5 Skiljenämnden ska handlägga tvisten opartiskt, ändamålsenligt och snabbt samt i största möjliga utsträckning 
tillgodose parternas önskemål om förfarandet. Såvida skiljenämnden inte bestämmer annat, ska svenska användas 
som språk i skiljeförfarandet. 

 
§ 6 Parterna ska ges tillfälle att anföra de omständigheter de önskar åberopa i tvisten. 
 
 Om part underlåter att utveckla sin talan får skiljenämnden avgöra tvisten på det material som finns.  
  
 Part anses ha fått del av handlingar i tvist, om dessa tillställts parten på den post- eller e-postadress som registrerats 

hos SHF eller, i förekommande fall, annan uppgiven adress. 
  
§ 7 På parts begäran får skiljenämnden hålla förhör med parten eller med annan som parten åberopar. 
 
 Om särskilda skäl föreligger får skiljenämnden på eget initiativ inhämta dokument eller annan utredning, eller kalla 

part eller annan att höras i tvisten. Förhör får hållas genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring om det är 
lämpligt med hänsyn till bevisningens art och övriga omständigheter eller om personlig inställelse skulle medföra 
kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls med personlig närvaro 
inför nämnden. 

 
 

 OMRÖSTNING, SKILJEDOM OCH BESLUT 
 

§ 8 Skiljenämndens avgörande av tvisten sker genom skiljedom. Annat nämndens avgörande sker genom beslut. 
  
 Om det inte möter hinder på grund av tvistens omfattning eller andra särskilda omständigheter ska skiljenämnden 

snarast meddela skiljedom, dock senast inom tre månader från det att anmälan inkom till SHF. Tvist i fråga om 
pågående spelaravtal ska bestå, ska handläggas särskilt skyndsamt. 

 
 Skiljedomen ska avfattas skriftligen och undertecknas av de skiljemän som deltagit i avgörandet. Av skiljedomen ska 

framgå 
 

• vilka som deltagit i avgörandet, 

• tid och plats för skiljedomens meddelande, 

• parterna och deras ombud, 

• domslutet, 

• parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter dessa grundat sig på, och 

• skälen för skiljenämndens avgörande. 
 
 Om skiljaktig mening förekommit ska den redovisas i skiljedomen. 
  
§ 9 Innan skiljenämnden beslutar skiljedom ska överläggning hållas. 
 
 Framkommer olika uppfattningar vid överläggning ska omröstning ske. Vid omröstning ska den uppfattning gälla som 

omfattas av skiljenämndens majoritet. Förekommer fler än två uppfattningar gäller ordförandens uppfattning. 
 
§ 10 Skiljedom får inte ges över annat än vad part yrkat och den får inte grundas på andra omständigheter än de parterna 

åberopat eller som i övrigt framkommit under förfarandet. 
 
§ 11 Om parterna förliks får skiljenämnden på deras begäran stadfästa förlikningen genom skiljedom. 
 
 Även om skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän får ordföranden ensam stadfästa en förlikning. 
 
 Ordföranden får ensam besluta om avskrivning av ett skiljeärende. 
 
§ 12 Skiljedom gäller med omedelbar verkan, om inte annat beslutas.  
 
 Part får hos allmän domstol föra talan mot skiljedomen om ersättning till skiljemännen och sekreteraren. Talan ska 

väckas inom två månader från den dag då parten fick del av skiljedomen. Skiljedomen ska innehålla en tydlig 
hänvisning om vad en part som vill föra talan ska göra.  

 



 
 

 

 

 

 KOSTNADER 
 

§ 13 Part svarar själv för sina egna kostnader, inklusive kostnader för vittne eller annan förhörsperson som parten åberopat,  
tolk- och översättningkostnad som är hänförlig till partens talan, samt för för den skiljeman parten, i förekommande 
fall, utsett.  

 
 Ersättning till och kostnader för ordföranden och sekreteraren delas lika mellan parterna. Parterna är alltid solidariskt 

ansvariga för dessa ersättningar och kostnader. 
 
 Skiljenämnden får begära säkerhet för sin ersättning och kostnader. Har en part inte inom den tid som skiljemännen 

bestämt ställt sin andel av begärd säkerhet, får motparten ställa hela säkerheten. Ställs inte begärd säkerhet, får 
skiljenämnden helt eller delvis avvisa tvisten. 

 
 Kostnader för bevisning eller annan utredning som skiljenämnden beslutat om på eget initiativ ska delas lika mellan 

parterna. 
  
 Om part påkallat skiljeförfarande utan att motparten gett anledning till detta, om part på annat sätt uppsåtligen eller 

genom försummelse föranlett onödigt skiljeförfarande, eller om part eller ombud visat uppenbar oskicklighet som 
försvårat eller fördröjt handläggningen, får skiljenämnden besluta att den parten ska ersätta motpartens kostnader för 
skiljeförfarandet samt svara för hela ersättningen till och kostnaderna för ordföranden och sekreteraren.  

 
 Om ställföreträdare för part eller parts ombud eller biträde åsamkat kostnader genom vårdslöshet eller försummelse 

får skiljenämnden ålägga hen att tillsammans med part solidariskt ersätta sådana kostnader. 
 
 Parterna får komma överens om en annan kostnadsfördelning än vad som föreskrivs ovan. 
 
 Förening eller IdrottsAB som underlåter att betala ersättning till ordföranden och sekreteraren får, efter anmälan av 

ordföranden, av SHF:s styrelse åläggas förbud mot att genomföra nationella och internationella spelarövergångar 
enligt SHF:s tävlingsregler till dess att betalning skett. 

 
 

 SEKRETESS 
 

§ 14 Skiljemännen, sekreteraren, samordningssekretariatet enligt § 15 och den som annars biträtt skiljenämnden, får inte 
obehörigen röja innehållet i skiljenämndens avgörande eller vad som i övrigt förekommit under förfarandet. 

 
 SAMORDNINGSSEKRETARIAT 
 

§ 15 SHF:s styrelse får bemyndiga förbundets generalsekreterare eller annan person att administrera verksamheten enligt 
detta reglemente.  

 
 I det administrativa arbetet ingår bl.a. att 

 

 • registrera alla tvister som anmäls till SHF, 

 • årsvis förteckna och sammanföra skiljedomar och slutliga beslut, 

 • vara arkivansvarig för handlingarna i skiljeärendena och ombesörja att akterna, om inte särskilda skäl föreligger, 

förstörs när två år förflutit sedan ett skiljeärende slutligt avgjorts, samt 

 • vara kontaktperson mellan SHF:s styrelse och skiljenämnden. 
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