
VEDLEGG 4 

 

UTGIFTER OG INNTEKTER OMMFATTET AV SAMARBEIDSAVTALE 

 

Inntekter (Klubbens ytelse til Selskapet) 

Klubben gir med dette Selskapet enerett til å utnytte det økonomiske og markedsmessige potensiale 

som er relatert til Lagene. Alle økonomiske ytelser som Klubben får eller får rett til og som er knyttet 

til Lagene skal tilfalle Selskapet. Unntatt herfra er inntekter som etter Klubben, NFF eller NIFs regler 

skal ligge eksklusivt hos Klubben, eksempelvis medlemskontingent og offentlig støtte.  

Ved Avtalens inngåelse er følgende aktiviteter og inntektskilder; 

- Billettinntekter 

- Inntekter fra salg av markedsrettigheter 

- Vederlag i forbindelse med overgang eller utleie av spillere  

- Medierettigheter, særlig TV-rettigheter og SoMe inntekter 

- Inntekter fra salg av markedsrettigheter knyttet til konkurranse og treningsanlegg.  

- Supporter effekter 

- Salg i forbindelse med fotballkamper 

- Utdanningskompensasjon og solidaritetsmidler relatert til Lagene 

- Treningsavgift og øvrige inntekter knyttet til Lagene (unntatt medlemsavgift og offentlig 

støtte) 

Klubben har skal arbeide aktivt og lojalt for at Klubbens medlemmer. På dugnadsbasis utfører 

arbeide og funksjoner slik det har vært vanlig og er naturlig i forbindelse med arrangementer der 

Lagene deltar. Selskapet skal yte Klubben sedvanlig vederlag for slikt dugnadsarbeide. 

Klubben skal ikke drive konkurrerende virksomhet og ikke inngå avtaler som kan påvirke Selskapets 

inntektspotensial. Avtaler som kan påvirke Selskapets forvaltning over avtalens rettigheter skal for 

øvrig godkjennes av Selskapet. Klubben skal medvirke til at avtalens rettigheter tilkommer Selskapet.  

Klubben skal sørge for at Lagene innehar de nødvendige lisenser for deltakelse på høysete nasjonale 

og internasjonale nivå. Selskapet anerkjenner at innehavelse av lisenser også har en økonomisk side, 

jf. NFFs lisensreglement.  

Lagenes spillere skal være knyttet til Klubben gjennom kontrakt etter NFFs bestemmelser. SU skal 

arbeide for å inngå kontrakter med spillere på Lagene slik at det kan kreves vederlag ved spillernes 

overgang til annen klubb. 

 

Utgifter (Selskapets ytelser til Klubben) 

Selskapet skal dekke Klubbens kostnader tilknyttet Lagene i henhold til budsjett, jf. Avtalens pkt. 5, 

Selskapet skal påse at Klubben er i stand til å møte sine økonomiske forpliktelser knyttet til Lagene 

samt opprettholde en slik likviditets reserve som angitt i Avtalens pkt. 5.   

Ved Avtalens inngåelse er følgende kostnader aktuelle; 

- Kontraktsmessige økonomiske forpliktelser overfor Lagenes spillere 



- Kontraktsmessige økonomiske forpliktelser overfor Lagenes trenere og støtteapparat og 

administrasjon 

- Reise- og andre kostnader i forbindelse med Lagenes deltagelse i serie og cup spill og 

treningsaktiviteter. 

- Utgifter til arrangementer tilknyttet Lagenes aktivitet 

- Skatter og avgifter knyttet til Lagenes virksomhet 

- Netto leie for baner for Lagenes kamper og arrangementer 

Selskapet skal ikke ha virksomhet eller vedtektsbestemt formål som er i strid med NIFs eller NFFs 

lover, instrukser og retningslinjer eller med idrettenes etiske grunnverdier. 

Selskaper er ikke forpliktet til å dekke Klubbens kontraktsmessige økonomiske forpliktelser, eller 

skatter og avgifter knyttet til slike, overfor spillere i større grad enn Selskapet har samtykket å 

tilknytte dem et av Lagene. 

Selskapet skal besørge at Klubben til enhver tid oppfyller de krav som stilles til økonomiske forhold 

knyttet til Lagene fra NFFs lisensregler.  

 

 


