En kort sammanfattning av det nya avtalet

Avtal 2016:

Is hock e ys p e la re i S HL (S v en sk a Hock e ylig an)

Nya avtalet 2016-05-01 - 2019-04-30
Unionen och Arbetsgivaralliansen har nu slutit ett nytt kollektivavtal för hockeyspelare i SHL (Svenska Hockeyligan). Det nya avtalet gäller fr o m 2016-05-01.

Förhandlingarna
Förhandlingarna inleddes under våren 2016 och
slutfördes den 24 november.
Nedanstående sammanfattning gäller retroaktivt
från detta datum.

Kollektivavtalet - förändringar
• Uthyrning av en spelare till en annan förening
skall ske i samråd med spelaren. Texten kommer att justeras i avtalsmallen så att detta skrivs
in automatiskt.
• En arbetsgrupp bildas för att se över ovanstående punkt samt delen om namn och bildrättigheter. Ingenting ändras i avtalsmallen under tiden arbetsgruppen ser över frågan.
• Inga bilagor, tillägg, omskrivningar eller andra
överenskommelser får finnas med eller kopplas
till avtalet. Avtalsmallen gäller fullt ut. Den
enda bilagan som tillåts är en eventuell bilaga
från PwC (skatteberäkning etc.)
• En spelare som hyrs ut till underliggande förening skall ha ett tillägg på 1.000 kr per fyraveckors period som han är uthyrd. Detta gäller
endast vid uthyrning till underliggande förening.
• Vid flerårsavtal där det eventuellt skall finnas
en ”out” för spel i annan förening eller liga gäller 15 maj som sista datum i SHL:s manual.

Rookieavtalet
• Alla spelare skall ha rookieavtal t.o.m. den säsong
man fyller 21 säsongens andra kalenderår. En spelare kan ha ett flerårsavtal eller flera ettårsavtal under sin rookietid.
16-17 = sista rookiesäsong för spelare födda 1996
17-18 = sista rookiesäsong för spelare födda 1997
18-19 = sista rookiesäsong för spelare födda 1998
• Nya minimilöner:
Säsongen 16-17 och 17-18:
18 år = 20.000 kr/mån
19 år = 21.000 kr/mån
20 år = 22.000 kr/mån
21 år = 23.000 kr/mån
Säsongen 18-19:
18 år = 20.500 kr/mån
19 år = 21.500 kr/mån
20 år = 22.500 kr/mån
21 år = 23.500 kr/mån
• Efter 100 minuter i SHL är klubben skyldig att
erbjuda spelaren ett rookieavtal med tillhörande
bonusbilaga.

• För målvakter gäller 300 minuters spel i SHL
alternativt 10 matcher som reserv. Alternativen
kan inte kombineras.

Övergång från gammal till ny bilaga
•

En spelare med den tidigare rookiebilagan
d v s rookieavtal skrivna före 24/11 2016, har rätt
att ligga kvar med avtalet och det tidigare bonussystemet. Spelaren följer då det ”tidigare” regelverket för rookieavtal. Om klubben och spelaren
är överens så kan emellertid den nya bilagan tilllämpas.

•

En spelare som får ny bilaga eller går över från
gammal till ny bilaga räknar all bonus för denna
säsong retroaktivt, från seriestart, med den nya
bilagan. Man arbetar alltså bara med en bilaga.

• 40 matcher i Hockeyallsvenskan = direkt
rookie-avtal i SHL (inga 100 minuter krävs)
• Bonusen efter säsongen är en engångsutbetalning, därefter återgår spelaren tillbaka på sin avtalsenliga grundlön. Det är OK att lägga ut
bonusen på 12 månader om klubben och spelaren är överens. OBS-ingen dubbelbetalning som
tidigare.

