Bilaga 5
Säsong 2016-2017

Samarbetsavtal
Härmed bekräftar nedanstående föreningar överenskommelse om registrering av samarbetsavtal .

Avtalsnummer (ifylls av SIBF):



FÖRENING I HÖGRE SERIE
Förening:

Herrar



Damer



Föreningsnummer:

Adress:

Postnr och postadress:

e-postadress:
Serietillhörighet (ex Allsvenskan norra):
Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande ordförande

FÖRENING I LÄGRE SERIE
Förening:

Föreningsnummer:

Adress:

Postnr och postadress:

e-postadress:
Serietillhörighet (ex. div 3 Uppland):
Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande ordförande

Samarbetsavtalet gäller endast kommande tävlingsår, dvs. 1 juli - 30 april. Därefter måste nytt samarbetsavtal
tecknas. Avtalet är endast giltigt med båda föreningarnas underskrifter samt att avgiften på 10 000 kronor är inbetald
på bg 990-0580. I avgiften ingår samarbetsavtalsövergångar.
Endast en kategori av samarbetsavtal (damer eller herrar) kan tecknas på en blankett. Markera önskad kategori längst
upp på blanketten.
Det är avtalsföreningarnas ansvar att uppgifterna på övergångsblanketten är korrekta och att samtliga uppgifter är
ifyllda. I händelse av inkommen handling som ej är korrekt och/eller komplett ifylld kommer denna inte att handläggas
och ingen återkoppling sker från SIBF. Detsamma gäller handlingar som har inkommit för sent.
Samarbetsavtalsövergång registreras på blanketten Övergång Samarbetsavtal
Underskrift från moderföreningen* skall finnas på blanketten. Den ska faxas till SIBF på 08-82 22 14 eller mejlas till
overgang@innebandy.se (PDF-format) senast vardagen efter en samarbetsavtalsövergång.
Övergångar får endast ske via den övergångsblankett som är gjord av SIBF. Egenhändiga blanketter godkänns ej.
Blankett för aktuell säsong måste användas.
Se Tävlingsbestämmelserna kapitel 2 § 2h för reglemente.
* moderförening: Förening som spelaren tillhör i enlighet med SIBF:s representationsbestämmelser, den förening där
spelaren är licensierad.
Bilaga 5 Samarbetsavtal

Bilaga 5
Säsong 2016-2017

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

Ort och datum

Ort och datum

Förening

Förening

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

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

Bilaga 5 Samarbetsavtal

Betalning mottagen:

