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POSITIVE SAMARBEIDSFORHOLD ORKANGER IF, ORKDAL IL OG ORKLA FK

Orkanger IF, Orkdal IL og Orkla FK (heretter omtalt som klubbene) har satt opp positive
samarbeidsforhold mellom disse tre klubbene som tema. Klubbene ønsker å se framover og
føler det er viktig å f på plass omforente områder som beskriver forventningene som de tre
klubbene har til hverandre. Saklig uenighet både bør og skal fortsatt målbæres mellom
klubbene, så lenge dette skjer på en god og tillitsvekkende måte.
Grunnleggende for et positivt samarbeidsklima mellom klubbene, bygger på gjensidig respekt
og tillit overfor hverandre.
Avtalen er ment som et supplement til idrettens offisielle organer organsiert gjennom Norges
Idrettsforbund.

Klubbene ønsker å ha fokus på følgende områder;
• Drift av klubbene
• Drift og utleie av klubbenes idrettsanlegg
• Utvikling av idrettsanleggene som krever finansiell støtte fra kommune, og/eller som

kan utløse spillemidler
• Idrettens regelverk
• Opptreden i media

Nærmere om innholdet;

Drift av klubbene
Hovedstyrene og avdelingslederne i klubbene inviteres til to årlige samarbeidsmøter for å
drøfte saker som er av allmenn interesse for de andre klubbene. Eksempel på slike saker
kan være generell driftsinformasjon, status igangsatte prosjekter og saker som omtales i
denne avtale.
Ansvarlig for innkalling er Leder i Orkanger IF.

Drift o utleie av klubbenes idrettsan1eg
Ved behov for leie av baner/anlegg, må klubbene sørge for å ta kontakt med utleier i god
tid før aktuelt leietidspunkt. Utleiepris og betingelser avtales skriftlig mellom utleier og
leietaker før utleiedato. Avtalen undertegnes av de som er oppnevnt som ansvarlige i
involverte klubbene.

Utvikling av idrettsanIegene som krever finansiell støtte fra kommune oIeHer som
kan utlose spifiemidler
Klubb plikter å varsle de andre klubbene hvis det planlegges utvikling av egne
idrettsanlegg som krever finansiell støtte fra kommune, og/eller kan utløse spillemidler.
Kontakten skal skje i god tid før prosjekt evt blir offentliggjort i medialsosiale medier.
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Idrettens regelverk
Klubbene skal alltid følge særidrettenes regelverk. Leder for klubben/avdelingen er
ansvarlig for at dette følges.

Opptreden i media
Hvem som skal uttale seg offisielt i media for den enkelte klubb, må avklares internt i
klubbene.
Det oppfordres imidlertid sterkt til at klubbene avkiarer dette på et tidlig tidspunkt, og at
dette meddeles internt i klubbene.

Saker som ikke er avklart mellom klubbene, bør i svært liten grad omtales offisielt av
klubbene i media.

Orkanger den 24.oktober 2011
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