Fasställt av HFF styrelse vid styrelsemöte 161111

Ny fö rening

Vill ni bilda en förening eller som befintlig förening bli medlem i Svenska Fotbollförbundet? Här
följer information om hur ni i så fall ska gå tillväga och vilka krav som ställs på de föreningar
som ansöker om medlemskap i SvFF. Så här går det till att starta en fotboll-förening och att
sedan bli medlem:
1. Bilda en förening. Ni genomför ett bildandemöte där ni enas kring stadgar (det dokument
som styr föreningen) samt utser styrelse.
2. Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket (enligt procedur som beskrivs nedan)
3. För att få delta i tävlingsmatcher måste sedan föreningen söka medlemskap i Svenska FF.
Detta sker genom att ni fyller i en digital inträdesansökan på
http://iof2.idrottonline.se/SvenskaFotbollforbundet/Intradesansokan/ samt på samma sida
laddar upp följande handlingar
• protokollskopia från bildandemötet,
• kopia på föreningens stadgar samt
• kopia på ansökan om organisationsnummer (alt. anger organisationsnummer)
Om ni har problem med att ladda upp de obligatoriska handlingarna på webbsidan för
inträdesansökan så kontaktar ni Anders Hübinette, anders.hubinette@svenskfotboll.se.
För att er ansökan ska prövas krävs även att ni betalar inträdesavgift till Svenska FF
(inbetalning av inträdesavgift 500 kr till plusgiro 4633-4 eller bankgiro 620-7799)
SvFF godkänner, eller avslår ansökan, och skickar sedan ansökan till Riksidrottsförbundet (RF)
för ett slutligt godkännande. Innan detta sker så tar SvFF en kontakt med aktuell ny förenings
SDF (Specialidrottsdistriktsförbund). När ni har blivit godkända av RF meddelas detta till er och
föreningen erhåller ett föreningsnummer.
4. När föreningen är medlem i SvFF, och godkänd av RF, vänder ni er sedan till ert SDF för att
ansöka om en serieplats. Ring till ert distrikt för att ta reda på när det är sista anmälningsdag
för detta.
Observera att den digitala inträdesansökan ska innehålla kontaktuppgifter till minst två
behöriga personer i föreningen innan den skickas elektroniskt till SvFF.
Era stadgar måste vidare uppfylla idrottsrörelsens grundläggande krav på demokratiska
värderingar och ideella karaktär. För ett bra tips på vad era stadgar bör innehålla hänvisar vi till
RF:s normalstadgar för idrottsförening, se www.rf.se
Har ni vidare undringar kan det vara bra att läsa foldern ”Vanliga frågor inför bildandet av en
förening” på http://fogis.se/foreningsarenden/ny-forening/
Skatteverket har mycket information på www.skatteverket.se - bland annat hittar ni här den
utmärkta foldern Klara! Färdiga! Gå!
OBSERVERA! vidare de krav som ställs på föreningar som vill bli medlemmar i Svenska FF, bland
annat vad gäller verksamhet, namn och hur föreningen styrs. Läs mer om detta under avsnittet
"Krav för att bli medlem" på http://fogis.se/foreningsarenden/ny-forening/

Anmä lan till Hallands FF:s tä vlingsverksamhet
När ovanstående är klart och det blir aktuellt att göra en anmälan till Hallands FF:s tävlingsverksamhet (Serie och/eller DM-tävlingar) gäller följande;
•
•

•
•

•
•
•

•

Föreningen skall vara godkänd och antagen av RF och inneha ett föreningsnummer
innan HFF kan handlägga någon form av anmälan till spel eller liknande.
En garantiavgift* om 10000 kr för seniorlag respektive 2500 kr för ungdomslag och en
lagförsäkringsavgift om 2500 kr (gäller ej lag 14 år och yngre) ska inbetalas av
ansökande förening till Hallands FF:s bankgiro: 683-3693.
En ekonomisk plan över föreningens inkomster och utgifter samt betalningsförmåga
avseende planhyra, domarkostnader, anmälningsavgifter mm skall presenteras för HFF.
Ett skriftligt intyg från planägare med uppgifter och vilken idrottsplats/spelplan
ansökande förening beviljats tillträde till ska medfölja anmälan. Intyget ska innehålla
uppgifter om planförhållande (mått skall vara ca 100x60m) samt domares och spelares
omklädnadsrum.
Ett skriftligt underlag från Fogis med uppgifter om att minst 11st spelare är registrerade
för den ansökande föreningen ska medfölja ansökan.
Ansökande förening ska genomgå utbildning och erhålla inloggning i Svenska FF:s
administrationsprogram, Fogis. Utbildningen genomförs hos HFF.
Ansökande förening ska ha läst igenom och satt sig in i Svenska FFs och Hallands FF
gällande representations- och tävlingsbestämmelser samt stadgar;
http://halland.svenskfotboll.se/tavling1/tavlingsbestammelser-2009/
http://halland.svenskfotboll.se/forbundsinformation/-hff-stadgar/
En korrekt ifylld anmälningsblankett ”Anmälan av lag” som finns att hämta på
http://halland.svenskfotboll.se/forbundsinformation/blanketter/ ska tillsammans med
ovan nämnda uppgifter skickas till: Hallands FF via e-post info@hallandsff.se

*Garantiavgiften återbetalas till föreningen efter 3 år om föreningen har fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter gentemot HFF och i övrigt ej varit föremål för disciplinära åtgärder.

