ENDELIG – REV6– sist endret 20.9.2018 av Christer Bonsaksen.

Avtale om felles overbygningsklubb i Meløy
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1. Kort om Meløy Fotballklubb
Meløy Fotballklubb ble opprettet i 1994 av ØIL og RIL da under navnet Nordre Meløy
Fotballklubb. Målet var først å inkludere alle idrettslag i nordre meløy, men etter
2005 ble målet å inkludere alle idrettslag i Meløy kommune for en felles satsning på
fotball og klubben endret navn til Meløy Fotballklubb. Frem til 2010 ble lagets
stamme flyttet ut av kommunen og økonomien ble dårligere. En redningsaksjon
påstartet i 2010 fikk MFK skuta på rett kjøl igjen ved å flytte laget hjem til Meløy
kommune og satse på lokale sponsorer og spillere. Siden 2011 har laget vært litt opp
og ned i seriesystemet, men status pr 2017 er at klubben har fått mye på plass og har
god økonomisk likviditet. Blant annet har styret de siste årene fått på plass en
hjemmeside (www.meloyfk.no), en klubbhåndbok, en økonomihåndbok og ikke
minst en sportsplan. Alt info ligger åpent for alle å lese på hjemmesiden vår.
Klubbens største prosjekt de kommende årene er samarbeidsavtalen. Klubben feirer
25 års jubileum i 2019.

2. Formål og godkjenning
Formålet med avtalen er å formalisere et fremtidig samarbeid mellom idrettslagene/
fotballklubbene i Meløy, med ønske om å sette Meløy-fotballen mer på kartet samt å
gi alle mulighet til å spille fotball i kommunen.
Avtalen må behandles og godkjennes i et ekstra ordinært årsmøte hos alle involverte
klubber før 31.12.2018.
Avtalen skal danne grunnlaget for å legge en felles plan for å gi tilbud til alle spillere
samt å utvikle spillere som søker utvikling, både sportslig- og ferdighetmessig. Den
skal hjemle en felles målsetting for Meløy Fotballklubb som overbygningsklubb i
Meløy kommune.

3. Avtalepartnere
Følgende klubber er ment som moderklubber (MK) i avtalen:








Søndre Meløy Idrettslag (SMIL)
IL Halsakameratene
Glomfjord IL
Neverdal UIL
Ørnes IL
Reipå IL
Meløy UIL (MUIL)



Meløy Fotballklubb (MFK) er videre nevnt som overbygningsklubb (OBK) i avtalen.
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4. Omfang
Avtalen omfatter alle aldersbestemte spillere og lag tilknyttet klubber nevnt i pkt. 3.
Moderklubbene har ansvaret for lag til og med 14 år. Meløy Fotballklubb har ansvar
for alle aldersklasser fra og med 15 år og oppover. Målsetningen er at Meløy
Fotballklubb skal ha minimum 1 lag i hver aldersklasse for både herrer og damer.
Nærmere spesifisering fremkommer i avtalens pkt. 5.

5. Praktisering av avtalen
Avtalen bygger på 3 aldersgrupper. Inndelingen gjelder for både jenter/gutter og
damer/herrer. Under hver gruppe gis en kort beskrivelse.

a. Gruppe 1: Gjelder fram til og med 14 år
Denne gruppen organiseres av moderklubbene og dekker alle aldersklasser opp til og
med 14 år. I de årsklasser hvor det er for lite spillere hos den enkelte MK til å stille lag
oppfordres det til samarbeid mellom MK. Eksempler på samarbeid kan være mellom
Halsa og SMIL på sørsiden og mellom MK’ene på nordsiden. Slike avtaler skal ikke
påvirke denne samarbeidsavtalen.

b. Gruppe 2: Gjelder for ungdomsspillere fra og med 15 år til og med 19 år
Alle spillere melder overgang til Meløy FK, som tar over ansvaret både sportslig,
administrativt og økonomisk. Alle planer og roller rundt lagene, samt sportslig
opplegg, skal presenteres aktuelle spillere/foresatte innen 15.11. året før gjeldende
sesong. Det skal det legges vekt på hensynet til utdannelse, arbeidssituasjon og
reiseavstander hos den enkelte spiller ved å legge individuelle planer for
trening/kamp for spillerne i denne gruppen.
Alle moderklubber skal påse at Meløy FK har alt på plass innen denne dato.
Spillere/foresatte på evt. satsningslag tegner enkle spillerkontrakter (standard
spillerkontrakter fra NFF).

c. Gruppe 3: Omfatter seniorfotball damer/herrer fra og med 20år
Meløy FK tilbyr seniorfotball på flere nivåer etter antall tilgjengelige spillere. Det skal
etableres minimum ett satsningslag. Sportslig tilbud presenteres og ledes av
trenerteamet, i samarbeid med sportslig leder, i henhold til sportsplan. Innen 15.11.
før påfølgende sesong, skal styret presentere trenerteam, og sportslig leder skal ha
avklart foreløpig spillerstall og satsningsnivå, og redegjøre for påfølgende sesongs
sportslige tilbud. Spillerkontrakter er obligatorisk (standard spillerkontrakter fra NFF)
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6. Moderklubbkomite
Det etableres en egen Moderklubbkomite (MKK) hvor 1 utvalgt representant fra hver
av moderklubbene deltar. Moderklubbene velger selv representant, men fortrinnsvis
fotballeder. MKK ledes av valgt medlem i MKK. De andre representantene er
medlemmer. MKK har i MFK’s styre møte- og talerett gjennom MKK leder, eller
utpekt vara, men ikke stemmerett. MKK avholder årlig 3 møter, 1 ved oppstart av
pre-season, 1 rett før seriestart og 1 på høsten etter serieslutt, hvor siste møte på
høsten omfatter evaluering av samarbeidsavtalen.

7. Organisatorisk
Meløy FK driftes som en egen uavhengig organisasjon.
Årsmøtet er Meløy FK’s øverste organ. Møtet skal avholdes innen 30.03. påfølgende
år. Hver enkel MK har møterett og talerett på årsmøtet, men for å ha stemmerett må
den enkelte ha vært medlem i MFK i minimum 1 måned ihht MFK’s gjeldende
vedtekter.
a. Meløy FK som kvalitetsklubb
MFK plikter å jobbe for å bli en kvalitetsklubb. Dette vil styrke fotballen i Meløy
kommune. Dette arbeid skal styres av egen kvalitetsklubb ansvarlig.

8. Sportslige forhold
a. Overtakelse av spillere fra MK til MFK
Spillere som melder overgang fra MK til MFK skal tas vare på slik at spiller føler seg
velkommen og at vedkommende sammen med foresatte får den informasjon og
utstyr som er nødvendig. Ansvarlig for dette er lagleder for det aktuelle laget spiller
skal starte på sammen med Sportslig Leder.
Sportsplanen til MFK beskriver i detalj hvordan dette skal gjennomføres.
Meløy FK har ansvar for, på et tidligst mulig tidspunkt, å danne seg et bilde over
størrelsen på aldersbestemte kull som senere vil bli en del av MFK’s spillergruppe.
b. Meløy Fotballklubb sin sportsplan
Meløy FK skal styres etter gjeldende sportsplan. Denne skal også fungere som et
hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i MFK’s verdier og målsetting
legger sportsplanen grunnlaget for «Flest mulig – lengst mulig – best mulig».
Sportsplanen finnes i oppdatert versjon på www.meloyfk.no.
c. Talentutvikling og satsning tilbud
MFK og MK’ene skal samarbeide om talentutvikling. Dette skal skje gjennom bevisst
og målrettet arbeid innenfor rammene av NFF’s bestemmelser om barne- og
ungdoms-fotball. MFK’s spillerutvikler bidrar og påvirker etter ønske ute hos MK.
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Etter hvert som aktivitetene blir mer krevende for utøverne, skal det legges vekt på
hensynet til utdannelse, arbeidssituasjon og reiseavstander hos den enkelte spiller
ved å legge individuelle planer for trening/kamp for de spillere som har behov.
MFK skal til enhver tid ha minimum 1 satsningslag i klubben slik at de spillere som
ønsker å satse på fotball skal ha et godt tilbud om personlig og sportslig utvikling.
d. Breddetilbud
Alle klubber skal se til at det gis mulighet til å spille fotball uten å måtte satse for fullt.
MFK har et særskilt ansvar i denne sammenheng. Å gi tilbud om breddefotball i
årsklassene hvor spillerne samles i MFK (15år og oppover) kan delegeres fra MFK til
MK etter skriftlig avtale mellom MK og MFK. En slik avtale skal ha en begrenset
varighet før ny skriftlig avtale må inngås. Lengde på avtale bestemmes av partene.
e. Faglig miljø
Alle klubber skal samarbeide om å utvikle et solid fotballfaglig miljø.
Meløy FK skal opprette trenerforum, som skal være ansvarlig for å etablere og
gjennomføre trenersamlinger i barne- og ungdomsfotballen. Det gjennomføres
minimum 2 samlinger pr. år, samt avholdes kurs og fotballfaglige diskusjoner mellom
trenere i de forskjellige klubbene.
f. Ungdomsavdeling
MFK skal være en klubb som tar vare på sine spillere, og spesielt ungdomsspillere,
hvor frafallet i fotballen er størst. Derfor plikter MFK å drive en egen
ungdomsavdeling separert fra sine seniorlag. I ungdomsavdelingen skal alle ha et
tilbud uansett ferdigheter og økonomiske forutsetninger. Årsklassene dette gjelder
for er 15-19år. Separeringen gjelder blant annet på områder som omhandler
treninger, dugnad og økonomi. Enkelte unntak, så lenge det er fordelaktig for
ungdomsavdelingen, kan gjøres. Egen leder for ungdomsavdelingen skal sørge for at
dette blir fulgt.

9. Trenings- og kamparena
a. Kamparena
Meløy FK styrer selv hvilke kamparenaer som ønskes benyttes.
b. Treningsarena
Antall treninger, tidspunkt og sted for treninger bestemmes av MFK’s sportsplan.

10. Økonomi
Meløy FK styres med egen uavhengig økonomi.
MK bidrar økonomisk til MFK ved å betale overgangssum for sin spiller(e) som melder
overgang fra aktuell MK til MFK etter NFF sine gjeldende satser. Dette er å anse som
engangsstøtte pr spiller.
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11. Annet
Denne avtalen må behandles og vedtas i de enkelte klubbene. Avtalen må også
godkjennes av Nordland Fotballkrets.
Meløy FK er administrasjonsklubb for denne avtalen og alle lag under MFK spiller i
Meløy FK’s farger og profilering.
Alle klubbene som nevnes i avtalens pkt.3 forplikter seg til å følge avtaleteksten i alle
organer.
Moderklubbenes leder og MFK’s leder skal signere avtalen.

12. Varighet og endringer
Samarbeidsavtalen inngås for 5 år, gjeldende fra 01.01.2019. Selv om avtalen er
gjeldene fra 01.01.2019 så må partene i avtalen forstå at avtalen er et mål som vi
sammen skal jobbe med de neste 5 årene og at vi derfor ikke klarer å ha alt på plass
allerede fra 01.01.2019.
MK sine styrer kan fremme forslag til endringer i avtalen via sin representant i MKK.
Siste årlige møte til MKK skal omhandle evaluering av denne avtalen og eventuelle
endringer blir så fremmet til årsmøtet i Meløy FK for behandling. Ved godkjenning av
endringer i MFK’s årsmøte må avtalen godkjennes og signeres på nytt hos
avtalepartene.
Dersom en moderklubb ønsker å tre ut av avtalen, gjelder ett års oppsigelsestid fra
skriftlig melding er overlevert Meløy FK, og senest 15.10. for påfølgende år.
Innspill om endringer i avtalen skal fortrinnsvis fremmes i perioden mellom
sesongslutt og årsmøtene i klubbene. Avtalen skal evalueres 1 år før utløpsdato
31.12.2023

13. Forkortelser
Moderklubber
Moderklubbkomite
Meløy Fotballklubb
Overbygningsklubb

MK
MKK
MFK
OBK
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Dato:

Sted:

______________________

Søndre Meløy Idrettslag

Dato:

Sted:

Dato:

Sted:

______________________

IL Halsakameratene

Dato:

Sted:

_______________________

_______________________

Glomfjord IL

Neverdal UIL

Dato:

Sted:

Dato:

Sted:

_______________________

_______________________

Ørnes IL

Reipå IL

Dato:

Sted:

_______________________

Meløy FK

Dato:

Sted:

_______________________

Meløy UIL
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