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Spelarföreningen Fotboll i Sverige (SFS) är en förening för dig
som är professionell, semi-professionell eller har målet inställt på
att bli det.
SFS bildades 1975 av spelare för spelare och har avsikt
att helt och fullt se till att ta tillvara och skydda spelarna
och deras intressen inom fotbollen. Fortfarande idag är
det detta som är vår ledstjärna. Framför allt riktar sig
Spelarföreningen mot professionella spelare i Damallsvenskan och Elitettan på damsidan och Allsvenskan, Superettan och division ett på herrsidan. Dessutom är U-trupperna i
dessa serier en viktig målgrupp. Vi besöker regelbundet klubbar i
Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan men har likvärdig
hjälp att ge alla våra medlemmar. Det betyder att övriga aktiva
spelare också är välkomna att bli medlemmar.

FIFPro är organisationen för de över 50 000 pro-

fessionella fotbollspelare som finns över hela världen. Organisationen startades 1965 av representanter från Engelska, Franska, Holländska, Italienska och Skotska
spelarorganisationen vid ett möte i Paris. Nu har FIFPro omkring
60 medlemsländer och ökar stadigt. Kontoret ”FIFPro House” ligger i Amsterdam och invigdes våren 2013. SFS är medlem i FIFPro
sedan 1990.
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Rådgivning
Främst handlar vår verksamhet om rådgivning i frågor gällande
avtal, försäkringar, försäkringskassa, a-kassa och deklarationer.
Juridisk hjälp

Dessutom hjälper vi medlemmar vid tvister gentemot klubbar/
förbund/förmedlare och har flera fall som har blivit vägledande.
Dubbla karriärer
Långt ifrån alla kan leva fullt ut på sin fotboll, och flertalet
spelare behöver en sysselsättning vid sidan av fotbollen. Vi
vet också att det är en fördel att förbereda sig tidigt för nästa
karriär om man har fotbollen som heltidssyssla. Därför hjälper
vi till med studier och CV-skapande.
Kollektivavtal
För dig som har fotbollen som ditt arbete har
vi i Damallsvenskan, Superettan och Allsvenskan tecknat kollektivavtal för ett förbättrat skydd för dig som fotbollsspelare.
Förmedling
Saknar du förmedlare/agent och behöver hjälp vid förhandling alternativt behöver någon som granskar ditt
avtal hjälper Spelarföreningen gärna
till.
Medlemstidning
I medlemskapet ingår en prenumeration på
Sveriges största fotbollsmagasin Offside.
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Köp till hemförsäkring
Köp hemförsäkring (Folksam) till ett fördelaktigt pris via SFS.
Kostnad är 1 000 kr/år (normal pris 1 500-2 500 kr/år beroende
på var du bor i Sverige) och då ingår allriskförsäkring (drulle).

Rekommenderat medlemskap i Unionen
Ett medlemskap i fackförbundet Unionen kompletterar ditt
skydd med inkomstförsäkring kopplad till a-kassan, studiestöd
samt rätt till ersättning vid strejk eller lock out.

A-kassan
Är du fotbollsspelare på heltid så till att anmäla dig till a-kassan
för att vara skyddad vid arbetslöshet. För att ha rätt till ersättning skall du ha varit medlem i en a-kassa i 12 månader samt
anmäla dig arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Gå in
på Unionensakassa.se och läs mer.
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Kategori:

Årsavgift:

Damallsvenskan

600 kr

Övriga

500 kr

Passiva (fd) spelare

350 kr



Eftersom vi arbetar strategiskt för att förbättra arbetsvillkoren för fotboll i
Sverige



Vi har förhandlar fram avtal (kollektivavtal) för professionella
fotbollsspelare i



Vi hjälper våra medlemmar med kontraktsförhandlingar
och ger fri agentrådgivning



Vi hjälper våra medlemmar att lösa konflikter både i
förhållande till klubbar och agenter, nationellt och internationellt. Men också i förhållande till



Vi är experter på det du kan finna krångligt. Till exempel
försäkringar och kontrakt



Vi förbereder våra medlemmar för ett liv efter fotbollen med
utbildning och att få ett nytt jobb



Vi hjälper våra medlemmar att hitta en ny klubb



Vi är fotbollsspelarnas enda gemensamma röst i Sverige men
även i Europa



Vi kämpar mot rasism och diskriminering



Eftersom du som medlem i Spelarföreningen inte bara hjälper
dig själv – du bidrar även till att göra oss (Spelarföreningen)

starkare så att vi kan hjälpa alla fotbollsspelare på ett ännu bättre sätt.

Spelarforeningen.com

Twitter: @SpelarfSFS

Facebook: SpelarforeningenSFS

Matchfixing betyder att någon med otillåtna medel påverkar resultatet i en idrottstävling.
Oftast är det en eller flera aktiva spelare som hamnar i kläm
mellan sin roll inom idrotten och den kriminella världens ekonomiska intressen.
Vi uppmanar därför samtliga spelare att ta sitt ansvar och säga
nej innan det har gått för långt.
Kommer du i kontakt med eller hör något om uppgjorda matcher är det din skyldighet att rapportera. Enklast gör du detta
via minmatch.se där du kan lära dig mer om problematiken
samt rapportera anonymt.

Spelarföreningen Fotboll i Sverige
Postadress: Box 10004, 434 21 KUNGSBACKA
Telefonnummer: 031-757 15 00
E-post: info@spelarforeningen.com
Hemsida: www.spelarforeningen.com
Organisationsnummer: 857204-6475
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Medlemskapsansökan - Spelarföreningen fotboll i Sverige SFS

Namn……………………………………………………………………………………
Personnummer……………………………………………………………………
E-post……………………………………………………………………………………
Mobil………………………………………………………………………………………
Postnr…………………Postort………………………………………………………
Skriftligt samtycke enligt PuL…………………………………………………
Spelarföreningen Fotboll i Sverige
Postadress: Box 10004, 434 21 KUNGSBACKA - Telefonnummer: 031-757
15 00 - E-post: info@spelarforeningen.com - Hemsida:
www.spelarforeningen.com - Organisationsnummer: 857204-6475



Enligt PuL måste vi be dig samtycka till att vi behandlar lämnade uppgifter om
dig i egenskap av medlem i SFS. De personuppgifter som du lämnar kommer
att behandlas och lagras med datorteknik av föreningen i syfte att användas
enligt nedan.



Uppgifterna kommer att behandlas inom ramen för det ändamål som föreningen behöver för att du som medlem skall få en så bra hjälp som möjligt.
Det innebär att lämnade uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer, epostadress, födelsedatum samt förenings- /divisionstillhörighet kommer att
registreras i våra system. Viss information kommer att kunna finnas utlagda
på föreningens hemsida, www.spelarforeningen.com och det handlar i så fall
bara om namn samt förening. Uppgifter som personnummer kommer att vi
att behöva dela med oss till försäkringbolag för att du skall få tillgång till den/
de försäkringar som ingår i medlemskapet eller som du tecknat extra som
medlem. Namn och adressuppgifter kommer att lämnas ut för utskick av t.ex.
våra medlemsmagasin. Namn och adressuppgifter kommer också att kunna
lämnas ut till organisationer/företag som vi samarbetar med inom ramen för
SFS verksamhet.



Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi registrerat om dig. Om
de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Uppgifterna raderas när medlemskapet upphör eller på anmodan från den registrerade.

Jag samtycker till Spelarföreningen Fotboll i Sverige behandlar personuppgifter om mig enligt ovan.
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