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Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt 
samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.  

1. Hjemmel
Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov § 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov § 13-
3.

2. Formål
Bestemmelsene skal tydeliggjøre rollefordelingen og ansvarsforholdene mellom
Klubb og Selskap. I bestemmelsene anerkjennes behovet for tilførsel av ekstern
kapital til fotballen og investorenes ønske om forutsigbarhet og
påvirkningsmuligheter. Gjennom en presisering av kravene til selvstendighet,
organisering og kompetanse legges til rette for et godt og konstruktivt samarbeid
mellom Klubb og Selskap.

3. Virkeområde
Bestemmelsene gjelder avtaler mellom klubb/idrettslag (Klubb) og selskap (Selskap)
om ansvaret for kostnadssiden ved Klubbens drift samt retten til å motta nærmere
avtalte inntekter fra Klubbens drift.

Bestemmelsene gjelder ikke sponsoravtaler og disposisjoner/avtaler uten 
forpliktende motytelser fra Klubb (gave). For avtaler om investering i spillere gjelder 
egne bestemmelser. 

4. Avtalepartene og forholdet til idrettens regelverk
Klubb og Selskap er ulike juridiske personer med forskjellige oppgaver og formål.

Klubben er et selveiende og frittstående idrettslag med utelukkende personlige 
medlemmer. Den har medlemskap i Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges 
Fotballforbund (NFF). Klubben er undergitt NIFs, NFFs, UEFAs og FIFAs regelverk 
og beslutninger fattet av kompetent organ med hjemmel i disse. 

Klubber som er egen juridisk enhet (en fotballklubb eller et allianseidrettslag hvor 
toppfotballen er en adskilt enhet) kan inngå en slik avtale med ett Selskap. Også et 
fleridrettslag kan inngå en slik avtale med ett Selskap knyttet til fotballvirksomheten 
dersom avtalen før inngåelse er skriftlig godkjent av alle særidrettsgrupper.  

Klubben skal før avtaleinngåelse gjøre Selskapet kjent med de rettigheter og 
forpliktelser som følger av disse bestemmelsene. Disse bestemmelser skal være en del 
av avtalen mellom Klubben og Selskapet. Avtalens øvrige innhold kan ikke være i 
strid med disse bestemmelsene.  

Selskapet må ha forretningssted i Norge og skal være underlagt norsk 
selskapslovgivning. Selskapet kan ikke ha vedtekter eller drive virksomhet som er i 
strid med Klubbens eller overordnede idrettsmyndigheters, herunder FIFAs, UEFAs, 
NIFs og NFFs lover, regelverk, instrukser og etiske verdier. 
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5. Klubbens frie og uavhengige stilling.
Klubben skal ivareta sin frie stilling i samsvar med bestemmelsene i NFFs lov § 14-1.

Klubben skal være fri til å fatte selvstendige beslutninger i alle spørsmål knyttet til 
medlemskapet i NFF og NIF og den sportslige aktiviteten. Klubben må selv 
undertegne avtaler som pålegger den eller dens medlemmer forpliktelser. Klubben er 
ansvarlig for at den ikke gir Selskapet mulighet til å påvirke rettigheter og plikter som 
følger av medlemskapet i NFF. 

Klubbens styre skal ha den overordnete sportslige ledelsen. Rettigheter og plikter 
som følger av medlemskapet i NFF kan ikke overføres til noen utenfor Klubben. 
Klubben kan herunder ikke delegere den generelle myndigheten til å inngå avtaler 
om den sportslige virksomheten i Klubben, for eksempel avtaler om overganger/utlån 
og ansettelse av personell.  

Ovenstående er ikke til hinder for at Klubbens styre kan gi utenforstående fullmakt til 
å opptre på vegne av Klubben på konkrete saksområder, innenfor de rammer som 
følger av NIFs lov. Slik fullmakt kan ensidig trekkes tilbake av Klubbens styre. 

Selskapet skal ikke direkte eller indirekte ha mulighet til å påvirke ledelse, 
administrasjon eller sportslige prestasjoner i to eller flere lag som deltar i samme 
konkurranse (for eksempel samme divisjon, NM eller UEFA-konkurranser). Dersom 
det foreligger avtaler som gir Selskap slik mulighet, kan Selskapet kun gjøre 
rettigheter gjeldende etter den først godkjente avtalen. 

Klubben skal sikre at den har nødvendig kompetanse og kapasitet til at den på 
forsvarlig måte kan ivareta sine oppgaver, rettigheter og plikter etter avtalen, 
herunder føre kontroll med at Selskapet oppfyller sine forpliktelser.  

Klubb som har avtale om samarbeid med selskap, skal ha en ansatt som daglig følger 
opp det sportslige. Vedkommende kan ikke samtidig være ansatt i Selskapet.  

Klubb og Selskap skal avholde styremøter i de respektive juridiske enheter. I 
spørsmål av betydning for begge parter kan det avholdes felles møter for drøfting av 
slike spørsmål. Beslutninger skal treffes i de respektive styrer.  

Klubben og Selskapet kan innen rammen av disse bestemmelsene finne frem til den 
mest hensiktsmessige måten for koordinering av beslutninger som involverer begge 
parter, slik at man sikrer et godt samarbeidsklima og gode beslutningsprosesser.  
Klubb og samarbeidende selskap skal ha et felles skriftlig verdigrunnlag. 

Klubb og selskap kan etablere et samarbeidsforum, med representanter fra begge 
avtaleparter som kan diskutere, utarbeide og følge opp strategi og enkeltspørsmål 
knyttet til utøvelsen av samarbeidsavtalen. Forumet skal diskutere økonomiske 
rammer, tiltak som vil kunne påvirke økonomi, spillerlogistikk samt sportslige 
ambisjoner innenfor etablerte rammer. Beslutninger skal alltid fattes av styret i 
korrekt instans.  

6. Klubbens representasjon i Selskapets styre.
Klubben skal ha rett til å velge minst to representanter til styret i Selskapet. Denne
rett skal fremgå av avtalen og av Selskapets vedtekter. Klubbens representanter
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velges av Klubbens årsmøte eller oppnevnes av Klubbens styre etter fullmakt fra 
årsmøtet. 

Som Klubbens representanter til styret i Selskapet kan Klubben ikke velge eller 
oppnevne personer som alene eller til sammen, direkte eller indirekte, har en 
eierandel på mer enn 10 % i Selskapet eller er ansatt i Selskapet. 

7. Kommersiell virksomhet.
Klubben kan la hele eller deler av sin kommersielle virksomhet bli drevet av
Selskapet.

Med kommersiell virksomhet menes blant annet: 
a. å forhandle frem, inngå og forvalte sponsoravtaler, annonseavtaler, avtaler

vedrørende spillernes utstyr og arenareklame, samt andre avtaler om
markedsføring

b. å forhandle frem, inngå og forvalte medieavtaler om rettigheter Klubben har
c. å forhandle frem og inngå avtaler om Klubbens immaterielle rettigheter

I tillegg til det som regnes som kommersiell virksomhet, kan det også avtales at alle 
eller bestemte deler av inntekter som Klubben mottar gjennom følgende aktiviteter 
skal overføres fra Klubben til Selskapet: 
a. Inntekter fra overganger/utlån av spillere
b. Inntekter fra hjemme- og bortekamper
c. Inntekter Klubben mottar fra medieavtaler
d. Inntekter fra annen virksomhet i forlengelsen av punkt a, b, og c

Følgende inntekter kan ikke overføres til Selskapet: 
a. Inntekter fra annet frivillig arbeid enn det som gjøres for å oppebære de

inntekter som er nevnt i forrige ledd
b. Medlemskontingenter i klubben
c. Aktivitetstilskudd og andre offentlige tilskudd som er ment å understøtte barne- 

og ungdomsfotball

Som motytelse skal Selskapet dekke hele eller bestemte deler av kostnadene for 
klubbens drift. Det skal utarbeides omforent budsjett minst en gang per år. 

Avtalen mellom Klubb og Selskap skal stille krav til soliditet og likviditet hos 
Selskapet. Selskapet skal dokumentere at det har soliditet og likviditet til å kunne 
håndtere de forpliktelser klubben har påtatt seg og kommer til å påta seg for de 
kommende 12 måneder innenfor omforente rammer. Om dette ikke kan 
dokumenteres av selskapet kan det være grunnlag for reforhandling eller heving av 
avtalen.  
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8. Sportslig virksomhet

Den sportslige virksomheten skal driftes og administreres av Klubben og kan ikke 
overlates til Selskapet. 

Med sportslig virksomhet forstås alle forhold som knytter seg til fotballaktivitet for 
Klubben, deriblant: 

a. Fastsettelse av sportslige målsetninger
b. Avgjørelser knyttet til overganger og leie/utleie av spillere.
c. Ansettelse av de som skal arbeide i og med den sportslige virksomheten.
d. Fastsettelse og behandling av medlemmenes og ansattes rettigheter og plikter

overfor Klubben.

Lagets spillere, trenere og sportslige støtteapparat skal være ansatt i Klubben. 
Spillerne må være medlem av Klubben, og de som har kontrakt skal ha dette etter 
NFFs bestemmelser. 

9. Rapportering
For å sikre idretten nødvendig kontroll og innsyn i henhold til disse bestemmelser,
plikter Klubben på anmodning fra overordnet organisasjonsledd å gi nødvendige
opplysninger inklusiv dokumentasjon. Dette omfatter blant annet:

a. Selskapets eierskap, eventuelt konsernforhold
b. Tillitsvalgte i Klubbens eierandel i Selskapet
c. Selskapets økonomi, herunder siste årsoppgjør
d. Klubbens økonomi, herunder siste årsoppgjør
e. Selskapets kompetanse og kapasitet til å oppfylle de forpliktelser Selskapet har i

henhold til avtalen med Klubben
f. Klubbens kontroll med at Selskapet oppfyller sine forpliktelser
g. Forhold som kan ha betydning for habilitetsforhold i Klubben og idrettens

stilling
h. Rapportering i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i

klubblisensregelverket

10. Varighet.
Avtalen skal være tidsbegrenset. Avtalens varighet kan være inntil ti år. Partene må
innen 6 måneder før utløp av hovedavtalen eller enhver forlengelse si opp avtalen
skriftlig. Dersom avtalen ikke sies opp, løper den automatisk videre for ett år av
gangen, dersom ikke annet er bestemt i avtalen.

Dersom det ut fra omstendighetene er nødvendig, og det for øvrig er hensiktsmessig 
ut fra Klubbens interesser, kan Forbundsstyret etter søknad gi tillatelse til at avtale 
inngås for et lengre tidsrom enn ti år. Tidsbegrensningen er ikke til hinder for at 
partene inngår ny avtale om de samme forhold. Opphør av avtale mellom Klubb og 
Selskap har ingen innvirkning på kontraktsforholdet mellom Klubb og spiller eller på 
spillerens organisatoriske tilknytning til fotballorganisasjonen og idrettens regelverk.  
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Ved økonomisk oppgjør etter opphør av slik avtale, har Selskapet ikke adgang til å 
nekte bruk av spillere finansiert av Selskapet. Eventuelt oppgjør av verdien av 
innkjøpte spillere skal skje suksessivt ettersom Klubben beslutter salg. 

11. Godkjenning av avtale.
Ved inngåelse av avtale mellom Klubb og Selskap skal NFFs standardavtale benyttes.
For å være gyldig må avtaler etter disse bestemmelser først være godkjent av det
kompetente organet i Klubben og deretter av Forbundsstyret. Dette gjelder også alle
endringer i avtalene. Avtalen kan ikke tre i kraft før slik godkjenning foreligger fra
Forbundsstyret. Det skal i den forbindelse gis opplysninger om alle forhold som har
betydning for godkjenningen etter disse bestemmelser.

Gjeldende avtaler som er godkjent etter tidligere bestemmelser skal konverteres slik 
at de er i tråd med disse bestemmelsene og standard avtalemal senest i løpet av ti år 
fra ikrafttredelsen av disse bestemmelsene. Dersom eksisterende avtaler forlenges 
eller fornyes før dette tidspunkt, må avtale inngås i tråd med disse bestemmelsene og 
standard avtalemal. 

Til godkjenningen i Forbundsstyret skal Selskapets gjeldende vedtekter sendes inn 
sammen med avtalen. Senere endringer i vedtektene som kan ha betydning for 
avtalen skal rapporteres til Forbundsstyret. 

12. Endringer.
Endringer i disse bestemmelsene får virkning også for eksisterende avtaleforhold.
Partene i avtaleforholdet skal ha rimelig tid til å tilpasse seg eventuelle endringer,
som senest skal få virkning for avtaleforholdet tre år etter ikrafttredelsen av
endringene. Dersom endringene fører til at den økonomiske balansen mellom
partene vesentlig forrykkes, kan begge parter si opp avtalen, men tidligst ett år etter
at det er gitt skriftlig varsel om slik oppsigelse.

13. Tvister.
Tvister som utspringer av avtale om kommersielt og/eller administrativt samarbeid
mellom Klubb og Selskap etter disse bestemmelser, skal løses ved voldgift i samsvar
med bestemmelser inntatt i  NFFs lov kapittel 13. Bestemmelser om dette skal
innarbeides i avtalen.

14. Ikrafttredelse
Disse bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2011.
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