RETNINGSLINJER I NFF NORDMØRE OG ROMSDAL GJELDENDE FOR
KLUBBSAMARBEID
NFF Nordmøre og Romsdal er en krets med mange små klubber. Omtrent halvparten av
våre klubber har 10 lag eller mindre. Det gir selvsagt sine utfordringer, men vi opplever at de
fleste klubbene klarer å opprettholde god aktivitet i sin egen klubb eller i fornuftige
lagsamarbeid med nærliggende klubber. I løpet av de siste årene har vi opplevd at noen
klubber søker mot et større samarbeid enn kun rundt enkelte lag/årganger der det er lite
spillere.
I NFFs lov §8-4 (b) gis det anledning til at klubber kan inngå et skriftlig samarbeid.
klubb som inngår avtale med en eller flere andre klubber innen forbundet om samarbeid, skal
ivareta sin selvstendighet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen sendes fotballkretsen for
godkjenning og er ikke gyldig før skriftlig godkjenning foreligger. Forbundsstyret kan
utarbeide retningslinjer for slike avtaler.
Foreløpig finnes det ingen retningslinjer fra Forbundsstyret for godkjenning av
Klubbsamarbeid og NFF Nordmøre og Romsdal har derfor vedtatt følgende retningslinjer for
bruk i vår krets:
-

Der det er naturlig som f.eks. at 2 klubbers spillere hører til samme skole eller der 2
eller flere små klubber tilhører samme geografiske område kan det gis godkjennelse
til klubbsamarbeid. Godkjennelse gis også der 2 eller flere klubber har vedtak om å
slå seg sammen.

-

Hovedhensikten skal være at samarbeidet skal gi bedre og større aktivitet. Det skal
gis tilbud til alle og vekst i antall spillere skal være et klart mål. Antall spillere i hver
årgang skal rapporteres inn ved søknad og før hver sesong i løpet av
samarbeidsperioden.

-

Et klubbsamarbeid skal favne om alle årstrinn, evt. definerte grupper som barne- eller
ungdomsfotball.

-

Samarbeidet skal ikke være en varig løsning, men en overgangsløsning mot en mer
formell varig struktur. En samarbeidsavtale kan godkjennes for 2 år. Hvis arbeidet om
en mer varig løsning er i gang, men ikke avsluttet kan det gis dispensasjon til å
fortsette klubbsamarbeidet ytterligere 2 år. Dette forutsettes at det legges ved en
konkret arbeidsplan for en mer varig løsning.

-

Det settes krav til at klubbene er Kvalitetsklubb eller minimum har sendt inn søknad
om å bli Kvalitetsklubb før kretsen gir sin godkjennelse. I særskilte tilfeller kan det gis
dispensasjon fra dette kravet.

-

Ellers gjelder samme krav til søknad som ved lagsamarbeid jfr. Breddereglementet §
2-9 og kretsens egne retningslinjer. Dette gjelder også lagsnavn.

Retningslinjene vil gjelde fra og med sesongen 2019 og frem til annet blir vedtatt enten i
Forbundsstyret eller Kretsstyret.
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