Hur startar man en fotbollförening?
Ansökan för medlemskap i Fotbollsfamiljen sköts numera direkt från Svenska FF.
Information om hur man går tillväga finns tillsammans med blanketter på denna länk.
http://fogis.se/foreningsarenden/ny-forening/
När Svenska FF och Riksidrottsförbundet godkänt er ansökan kommer ni att få ert föreningsnummer
och er fotbollförening är bildad. Kontakta sedan oss för att få information om vår verksamhet!
När måste serieanmälan ske?
För att delta i distriktets seriespel i Div 6 Herr kommande säsong måste anmälan vara inne senast 31/12.
För spel i Utv. serier Herr, Div. 4 Dam, U17 Dam och Juniorserier gäller 1 februari.
Vilka kostnader finns?
Serieanmälningsavgiften är:
Div. 6 Herr 2100: Utv. B Herr 1800: Div. 4 Dam 1800: Det tillkommer också en årlig kansliavgift till Smålands FF på 1000: -, samt en lagförsäkringsavgift hos
Folksam (faktureras av Smålands FF innan seriestart):
Div. 6 Herr A-lag 3200: -, B-lag 2900: Div. 4 Dam 3200: -, B-lag 2900: Spelplats?
Kontakta Fritidsnämnden i er kommun för information om match/träningsplan och planhyror.
Spelarövergångar?
Om en spelare aldrig tidigare har varit registrerad i någon förening eller inte har spelat en
serie/cupmatch på 30 månader kan föreningen registrera spelaren direkt i FOGIS.
Om spelaren kommer från en annan förening och har spelat inom 30 månader behövs en övergång som
antingen görs via pappersblankett eller via Fogis för 400: -. För en Futsalövergång betalas 200: -.
FOGIS?
När ni fått er förening registrerad så kontaktar ni Smålands FF för att få en föreningsinloggning i FOGIS
(= FOtbollens Gemensamma InformationsSystem). Här kan föreningen själv sköta en del administration,
bl.a. licenshantering, övergångshantering, kontaktuppgifter och resultatrapportering.
Ordnar Smålands FF domare?
Den lokala domarklubben tillsätter domare, det finns 10 st domarklubbar i Småland.
För ekonomi och kontaktuppgifter när det gäller domare se www.smalandsfotbollen.se/domare
Besök av Smålands FF?
När ni blivit registrerade som förening får ni, om ni önskar, besök av Smålands FF och
SISU Idrottsutbildarna som går igenom övriga praktiska detaljer.
Tävlingsbestämmelser?
Allt föreningsfotboll under Svenska FF är reglerat i Tävlings- och Representationsbestämmelserna.
De finns att ladda ner från vår hemsida www.smalandsfotbollen.se/tavling-senior/tavlingsbestammelser

Är det ytterligare frågor ring Smålands FF på 036-34 54 00

