Spelåret 2021-2022

Samarbetsavtal
Damer  Herrar 
Spelår _________________
(ange säsong ex. 2021/22)

FÖRENING I HÖGRE DIVISION
Förening:

Föreningsnummer:

Adress:

Postnr och postadress:

E-postadress:

Serietillhörighet (ex Allsvenskan norra):

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande ordförande

FÖRENING I LÄGRE DIVISION
Förening:

Föreningsnummer:

Adress:

Postnr och postadress:

E-postadress:

Serietillhörighet (ex div 3 Uppland):

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande ordförande

Endast en kategori av samarbetsavtal (damer eller herrar) kan tecknas på denna blankett. Markera
önskad kategori längst upp på blanketten.
Samarbetsavtal kan tecknas fr o m 1 juli t o m 31 januari. Avtalet fordrar båda föreningarnas underskrifter
samt att avgiften på 5 000 kronor är inbetald på bg 990-0580.
Kvitto på betald avgift samt Samarbetsavtalet skickas till overgang@innebandy.se eller SIBF, Box
1047, 171 21 Solna
Samarbetsavtalet är giltigt när föreningarna erhåller bekräftelse på att det blivit godkänt via SIBF:s
registrering i iBIS.

Samarbetsavtal gäller endast för seriespel. Samarbetsavtal gäller samtliga licenserade spelare i
föreningen. Förening som verkar under ett samarbetsavtal ska bestå av minst tio (10) stycken
spelare som fyller minst 16 år samma år som spelåret inleds. Spelarlicensen tillhör under
samarbetsavtalstiden moderföreningen.
Samarbetsavtalet gäller för ett spelår, dvs. 1 juli - 30 april. Därefter måste nytt samarbetsavtal tecknas.
Övergångar kan ej ske under perioden 1 februari till 30 april. Spelaren kan delta i moderföreningens och
samarbetsföreningens representationslag när den är spelklar. Fr.o.m. den 1 februari kan en spelare
enbart delta i ett av representationslagen, det lag som spelaren först representerar i serie- eller
kvalmatch fr.o.m. den 1 februari. För att kunna delta i representationslaget med lägst
divisionstillhörighet fr.o.m. den 1 februari får aktuell spelare ej ha deltagit i representationslaget med
högst serietillhörighets sista serie- eller kvalmatch innan 1 februari.
En spelare i en förening som har samarbetsavtal kan vid alla tillfällen deltaga i moderföreningens alla
lag, förutom representationslaget, som spelaren är kvalificerad för (d.v.s. även efter 31/1).
Förening som bryter mot detta regelverk kan ådömas straffavgift. Vid upprepade regelöverträdelser kan
samarbetsavtalet annulleras.
Se även Tävlingsbestämmelserna kapitel 2 §13.

Vi har tagit del av Tävlingsbestämmelserna och information gällande detta avtal (på denna
handling samt på www.innebandy.se) och bekräftar härmed att vi förstår innebörden av träffat
samarbetsavtal.

Förening

Förening

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och datum

SIBF:s noteringar
Mottagningsdatum:
Avtal gällande fr.o.m. datum:
Handläggare:
Ev. B-/U-lag:
Distrikt som ska meddelas:
Övriga noteringar:

Betalning mottagen:

