Ankom GFF datum 20____ - ____ - ____ Sign: _______

AVTAL FÖRENINGSSAMARBETE INOM GFF:s DISTRIKTSSENIOR SERIER
Fastställt 2012-01-30 av Gestriklands Fotbollförbundsstyrelse
Avtal har träffats mellan följande föreningar (var god texta!)
Huvudklubben

nedan kallad huvudklubben och

Farmarklubben

nedan kallad farmarklubben

Avtalstid
Detta avtal gäller fr.o.m. 20____ - ____ - ____ t.o.m. 20____ - 11 – 14. (Avtalet gäller tillsvidare om inget slutårtal angives).
Dock med villkor som förskrivs i Reglementet för fö reningssamarbetet inom GFF:s distriktsseniorserier, Kap 2, 21.
Reglemente
För föreningssamarbetet inom GFF:s distriktsseniors erier återfinns på omstående sida.
Avtalsutväxling
Detta avtal har upprättats i tre (3) exemplar, vara Gestriklands FF och berörda föreningar fått varsitt exemplar.
Registrering
Det åligger huvudklubben att inom sju (7) dagar från det att båda parter undertecknat avtalet och senast den 1 mars, insända ett
exemplar till
Gestriklands Fotbollförbund, Nobelvägen 2, 80267 Gävle

20____ - ____ - ____

20____ - ____ - ____

HUVUDKLUBBEN

FARMARKLUBBEN

Firmatecknare

Firmatecknare

Utdelningsadress

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Gestriklands FF:s noteringar

UPPSÄGNING
Ovanstående avtal om föreningssamarbete har 20____ - ____ - ____ sagts upp av:

□ Huvudklubben

□ Farmarklubben

Firmatecknare Huvudklubb

Ankom GFF datum 20____ - ____ - ____ Sign:

□ Båda klubbarna

Firmatecknare Farmarklubb

Tecknande av samarbetsavtal
Avtal om samarbete kan ingås av två föreningar där båda föreningarna deltar med sina representationslag inom GFF:s distriktsserier. Den ena
kallas huvudklubb och den andra kallas farmarklubb.
GFF administrerar samarbetsverksamheten, innebärande registrering och godkännande av samarbetsavtalen.
Avtal ingås fristående för herr- respektive damfotbollssamarbete.
Avtalet ska för att vara giltigt tecknas på ett av GFF föreskrivet dokument samt ha inkommit till GFF senast den 1 mars.
Uppsägning och upphörande av samarbetsavtal
Avtalet gäller från och med GFF:s registrering till och med den 14 november den säsong då avtalet uppsägs.
Uppsägning av samarbetsavtal ska ha inkommit till GFF senast den 14 november och om så inte sker förlängs avtalet ytterligare en säsong.
Samar-betsavtalet kan uppsägas gemensamt av föreningarna eller ensidigt av respektive förening.
Samarbetsavtalet upphör automatiskt att gälla om någondera av föreningarna utesluts eller drar sig ur seriespelOm huvudföreningen kvalificerar sig till förbundsserie eller regional serie upphör samarbetsavtalet att gälla.
Krav på samarbetsklubbar
Farmarklubben måste delta i en lägre serienivå än huvudklubben. Av detta följer att farmarklubben får spela högst i division 5 herrar respektive
division 4 damer.
Förening som saknar representationslag kan ingå samarbetsavtal.
En förening får inte vara farmarklubb och samtidigt huvudklubb till annan förening. Förening kan dock vara farmarklubb på herrsidan och
samtidigt vara huvudkubb på damsidan. Samma sak gäller i omvänd ordning.
Lån av spelare inom samarbetsavtal
Spelarens licens i huvudklubb eller farmarklubb medger utlåning till respektive samarbetsklubb.
Farmarklubb kan till varje seriematch, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna samtliga spelare som inte deltar i huvudklubbens senaste
seriematch. Dessutom får fem (5) spelare som är upptagna på huvudklubbens spelarförteckning i senaste seriematch delta i påföljande seriematch
för farmar-klubben.
Huvudklubb kan till varje seriematch, utan sedvanlig övergångshandling, låna samtliga spelare i farmarklubben.
Vid övergång mellan huvudklubb och farmarklubb jämställs farmarklubben med ”lag 2” enligt RB Kapitel 1 § 31. Deltar ytterligare något seniorlag
i seriespel från föreningar med samarbetsavtal jämställs detta lag med ”lag 3” enligt RB Kapitel 1 § 31. Detta lag ska spela på lägre serienivå än
farmarklubben.
Lån kan bara tillämpas i seriespel inom distriktet.
Lån kan inte tillämpas i mästerskapstävlingar eller i kval till förbundsserier och regionala serier.
Har huvudklubben seriestart senare än farmarklubben får högst fem (5) spelare som deltagit i farmarklubbens senaste seriematch delta i första
seriematch för huvudklubben.
Uppflyttning och nedflyttning
Farmarklubben kan inte under avtalstiden kvalificera sig till, eller delta i kval till, den serienivå där huvudklubben deltar.
Farmarklubb kan inte kvalificera sig till högre serienivå än huvudklubben.
Om huvudklubben under avtalstiden nedflyttas till samma serienivå som farmarklubben, ska farmarklubben nedflyttas till en (1) serienivå
under huvudklubben.
I kvalspel, dit farmarklubben kvalificerat sig till men inte får delta i, ersätts farmarklubben av närmast placerat behörigt lag i aktuell seriegrupp.
Nedflyttas huvudklubben under avtalstiden till distriktets lägsta serienivå för representationslag upphör samarbetsavtalet att gälla och farmarklubben spelar kvar på samma serienivå.
Övriga begränsningar
Spelare vars övergångsanmälan inkommit den 1 september eller senare och spelare med spelklarhet efter den 7 september får inte delta i match
vare sig i huvudklubb eller farmarklubb.
Samarbetsavtalet gäller föreningarnas seniorlag i seriespel.

