
 

  

 

   

 

BILAGA 

Nyttjanderättsavtal spelrätt (damer och herrar) 

 

 

 

1. Parter, bakgrund, syfte och avtalstid m.m. 

1.1 Parter 

AIK Fotbollsförening, 802412-9994, (”AIK FF”) och AIK Fotboll AB, 556520-1190, (”AFAB”). 

AIK FF och AFAB kallas härefter gemensamt för Parterna. 

1.2  Bakgrund  

Allmänna Idrotts Klubben (”AIK”) har bedrivit fotbollsverksamhet sedan 1896. Klubbmärket och 

namnet AIK, som även omfattar andra idrotter såsom ishockey, innebandy och bandy, är, i flera 

varumärkesmätningar, värderat som ett av de mest värdefulla varumärkena inom idrott i Sverige. 

För spel i det svenska seriesystemet i fotboll krävs en s.k. spelrätt (”Spelrätten”). Spelrätten innebär 

att varje klubb maximalt kan anmäla ett representationslag som spelar i någon av de nationella eller 

regionala serierna: Allsvenskan ner till division 8 (herrar) respektive division 5 (damer) samt i 

nationellt- och internationellt cupspel.  

År 2003 övertog AIK FF från AIK Spelrätten (damer respektive herrar) i det svenska seriesystemet.  

AIK FF upplåter Spelrätten (herrar och damer) enligt avtal till AFAB.  

Genom att AIK FF upplåter Spelrätten till AFAB kan AFAB bedriva verksamhet i enlighet med 

bolagsordningen (”förvalta och bruka kommersiella rättigheter hänförliga till Allmänna 

Idrottsklubbens fotbollssektions elitlag”). Parterna är överens om att Spelrätten således är en 

förutsättning för att AFAB ska kunna bedriva denna verksamhet. Parterna är vidare överens om att 

upplåtelsen ska ske mot ersättning.  

1.3 Omfattning och Syfte 

AIK FF upplåter genom detta avtal (”Avtalet”) Spelrätten (herrar respektive damer) till AFAB. 

Avtalet omfattar inte en överlåtelse av nyss nämnda spelrätt.  

Avtalet reglerar storleken på den ersättning som AFAB ska erlägga till AIK FF för nyttjande av 

Spelrätten. Detta då det är Spelrätten som möjliggör ytterligare kommersiella rättigheter vilka i sin 

tur genererar intäkter.  

Parterna är överens om såväl att det är ett väsentligt avtalsvillkor att AIK FF upplåter Spelrätten till 

AFAB som att upplåtelsen ska ske mot ersättning. 

Rättigheter till varumärket AIK omfattas inte av Avtalet. 

1.4 Avtalstid 

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021.  



2. Beräkning av ersättning 

2.1   Intäkter som ska ligga till grund för ersättningens beräknande 

Parterna är överens om att ersättningens storlek ska beräknas på alla AFABs intäkter som direkt 

följer av, eller på något sätt kan härledas till, Spelrätten. Exempelvis men inte uteslutande utgör 

publikintäkter från nationellt seriespel, publikintäkter från nationellt- och internationellt cupspel, 

publikintäkter från tränings- och uppvisningsmatcher, marknads- eller sponsringsintäkter, intäkter till 

följd av deltagande i internationellt cupspel, souvenirintäkter och intäkter från spelarförsäljningar 

sådana intäkter som direkt följer av, eller på något sätt kan härledas till, Spelrätten.  

2.2 Ersättningens storlek  

Parterna är överens om att AFAB för avtalsperioden ska erlägga en avgift om 5 % på de intäkter som 

avses i 2.1 undantaget spelarförsäljningar vilka regleras särskilt i punkten 2.3.  

2.3 Spelarförsäljning 

Parterna är överens om att ersättning vid spelarförsäljning ska följa FIFAs regelverk avseende 

ersättning till klubbar spelaren tillhört under ungdomstiden (s.k. solidarity fee).  

2.4 Tidpunkt för erläggande av ersättning beräknad enligt 2.2 

AFAB ska inför varje verksamhetsår (senast den 1 november) till AIK FF lämna uppgift om 

beräknad storlek på ersättning enligt 2.2. 

Ersättning enligt punkt 2.2 ovan ska betalas månadsvis 15 dagar efter det att månadsbokslutet i 

bolaget har fastställas dock senast den 28:e i efterföljande månad. 

Om AFAB är i dröjsmål med två eller flera delbetalningar har AIK FF rätt, men inte skyldighet, att 

säga upp avtalet. Vid dröjsmål ska ränta utgå med 8 % på förfallet belopp. 

2.5 Tidpunkt för erläggande av ersättning beräknad enligt 2.3 

Ersättning enligt punkt 2.3 ovan ska betalas senast 30 dagar efter det att bolaget har erhållit 

motsvarande ersättning från en köpande klubb. 

Om AFAB är i dröjsmål med erläggande av ersättning och dröjsmålet överstiger 30 dagar har AIK FF 

rätt, men inte skyldighet, att säga upp avtalet. Vid dröjsmål ska ränta utgå med 8 % på förfallet 

belopp. 

3. Tidigare avtal parterna emellan m.m. 

Parterna är överens om att Avtalet ersätter samtliga tidigare avtal mellan parterna vilka rör 

talangutvecklings- och marknadsbidrag samt avtal om upplåtelse av spelrätt.  

4. Avtalsbrott 

Om någon av Parterna bryter mot en bestämmelse i Avtalet ska detta inte påverka giltigheten av 

övriga bestämmelser mellan Parterna.  

Detta gäller dock inte om någon av Parterna har eller ska anses ha brutit mot ett väsentligt 

avtalsvillkor. Motparten till denne har då rätt, men inte skyldighet, att säga upp Avtalet. 

 

   



5. Bestämmelses ogiltighet 

Skulle någon bestämmelse i Avtalet, eller del därav, befinnas ogiltig ska detta inte medföra att Avtalet 

i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller 

prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske. 

6. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till Avtalet ska för att äga giltighet vara skriftligen avfattade och undertecknade 

av Parterna. 

7. Fullständig reglering 

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla de frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller 

muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.  

8. Tvist 

Tvist i anledning av Avtalet ska i första hand lösas genom skiljenämnd. Behörig domstol är Solna 

tingsrätt. 

9. Force Majeure 

Omständigheter över vilka parterna inte råder, såsom krig, arbetskonflikt, eldsvåda, politiska beslut 

eller liknande, och som förhindrar part att fullgöra sina åtagande befriar sådan part från fullgörelse av 

dess skyldigheter. Motparten ska omedelbart underrättas. 

 

 

Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.  

  

 

Solna den      /  Solna den       /       

 

 

______________________________  ______________________________ 

    

 

    

 

 

 


