
aktuellt
Arbetsgivar

EXTRA

Klara Södra Kyrkogata 1, Box 16355, 103 26 Stockholm  |  www.arbetsgivaralliansen.se  |  08-545 912 00

Endast till medlemmar  
inom bransch Idrott

EXTRA 

Innehåll
• Avtal klart

• Kommande helgdagar

• Riksidrottsmötet 2015

• Semesterplanering

• Historiskt kollektivavtal tecknat -  

   HockeyAllsvenskan

• Ny stadgemall för idrottsföreningar

• Frågor

15 APRIL 2015 

Avtal 2014-2016
Som vi tidigare informerat om är avtalet för bransch Idrott 
klart. Detta bifogas och finns även att läsa på branschsidan 
Idrott på www.arbetsgivaralliansen.se. 

Kommande helgdagar
Arbetsgivaralliansen får just nu många frågor som rör kommande 
helgdagar.

Kristi himmelsfärd enligt § 11 mom 2.2 i avtalet
Dagen före Kristi himmelfärds dag är den ordinarie arbetstiden 
högst fyra timmar. Sådan dag får ordinarie arbetstid inte förläggas 
efter kl 13.00 om verksamheten inte så kräver det.

Dagen efter Kristi himmelfärds dag  är enligt avtalet en arbetsfri 
dag.  Tjänstgöring på arbetsfri dag får inte överstiga 21 dagar per 
kalenderår. Om särskilda skäl föreligger kan överenskommelse 
träffas om tjänstgöring därutöver. På begäran av arbetstagaren 
kan den lokala fackliga organisationen delta i överläggningen.

Nationaldagen
Nationaldagen den 6 juni infaller i år på en lördag. I branschavtalet 
finns ingen skrivning som säger att den dagen ersätts. Sedan tidi-
gare har man bytt nationaldagen mot dagen före alla helgons dag 
som är en arbetsfri dag. 

Riksidrottmötet 2015
Kom och träffa representanter från Arbetsgivaralliansen i vår 
monter under Riksidrottsmötet i Helsingborg 29-31 maj.



Semesterplanering
Snart är det sommar och semestertid och då brukar det uppstå en rad frågor om vilka regler som gäller. 
Hur många semesterdagar har en anställd rätt till? Hur blir det för den som arbetar deltid? Hur blir det 
med semestern för den som är helt eller halvt sjukskriven? 

Arbetsgivaren ska lägga ut sommarsemestern under juni, juli och augusti då arbetstagaren har rätt till 
minst fyra veckors sammanhängande ledighet. Det går också att avtala om att förlägga huvuddelen av 
semestern till en annan del av året.

Läs mer på vår webbplats www.arbetsgivaralliansen.se där vi har samlat några av de vanligaste semes-
terfrågorna. Du hittar dem under Vanliga frågor.

Historiskt kollektivavtal tecknat - HockeyAllsvenskan
Arbetsgivaralliansen och Unionen har tecknat det första historiska kollektivavtalet för spelare i HockeyAll-
svenskan, vilket reglerar allmänna anställningsvillkor m.m.

Avtalet gäller alla arbetsgivare och anställda ishockeyspelare i ishockeyklubbar/-föreningar som är an-
slutna till Arbetsgivaralliansen. Avtalet gäller fr.o.m. 2015-05-01 och finns att hitta på branschsidan Idrott 
på  arbetsgivaralliansen.se. 

Ny stadgemall för idrottsföreningar
Sedan lång tid tillbaka har Sveriges Riksidrottsförbund (RF) tillhandahållit Normalstadgar för 
idrottsföreningar för att föreningarna ska ha ett hjälpmedel och rättesnöre för hur en idrottsförenings 
stadgar bör vara utformade.  Då mallen har blivit så populär har RF bytt namn och anpassat den så att 
den lämpar sig bättre för just idrottsföreningar.

Det är viktigt att markera att stadgemallen endast är en mall för upprättande av stadgar och inga 
stadgar i sig. Det är alltid medlemmarna i varje förening som själva måste anta, och ta ansvar för sina 
föreningsstadgar. Stadgemallen för idrottsföreningar finns att hitta på rf.se. 

Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta Arbetsgivaralliansens rådgivare för bransch Idrott:  
Annika Eidfelt på tfn. 08-545 912 03 eller e-post annika.eidfelt@arbetsgivaralliansen.se.
Love Lind på tfn. 08-545 912 16 eller e-post love.lind@arbetsgivaralliansen.se .


