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1 AVTALENS BAKGRUNN OG FORMÅL
Denne samarbeidsavtalen inngås med bakgrunn i at Lillehammer Ishockeyklubb, som
tidligere var èn klubb, etter årsmøtevedtak 2017, nå består av en Eliteklubb og en
Breddeklubb.
Partene, Lillehammer Ishockeyklubb Bredde, og Lillehammer Ishockeyklubb Elite ,
er begge underlagt sine til enhver tid gjeldende vedtekter, samt regelsett som følge av
tilknytningen til Norges Ishockeyforbund (0411-11) og Norges Idrettsforbund og
Olympiske Komité (NIF). Ovennevnte vedtekter regulerer imidlertid ikke det interne
rettsforhold mellom partene.
Formålet med samarbeidsavtalen er å fastsette vilkår for samarbeidet mellom partene,
både organisatorisk og økonomisk.
Samarbeidsavtalen danner grunnlag for videre utvikling og styrking av hele L.I.K.
Lillehammer Ishockeyklubb Bredde drifter og organiserer alt barne-og ungdomsarbeide
gjennom aldersbestemte lag fra og med hockeyskolen til og med U16.
Lillehammer ishockeyklubb Elite drifter og organiserer alt arbeide for lagene U18 Elite,
U21 Elite og A-laget.
Klubbene forplikter seg gjennom avtalen til å arbeide for å beholde felles identitet, felles
verdier og videreutvikle ett enhetlig syn på ishockey i Lillehammer-området.

2 FORHOLDET TIL IDRETTENS REGELVERK
Samarbeidsavtalen er inngått i samsvar med bestemmelsene i NIFs og NIFs lover og
bestemmelser. Ved en eventuell motstrid mellom denne samarbeidsavtalen og idrettens
regelverk skal samarbeidsavtalen tolkes i samsvar med idrettens regelverk.
Partene skal ikke ha vedtekter eller drive virksomhet som er i strid med Breddes, Elites
eller overordnede organisasjonsledds bestemmelser, herunder NIFs og NIHFs lover,
instrukser og etiske verdier.
Begge klubber er forpliktet til å følge gjeldende lover, og denne samarbeidsavtalen.
Samarbeidsavtalen kan bare endres gjennom de årlige revisjoner vedtatt på begge
årsmøter.

3 VIRKNING, FORMÅL, LOVENDRINGER, MEDLEMSKAP M.V.
Med virkning fra årsmøter 2021 skal partene samarbeide til det beste for hele klubbens
drift med tanke på sportslig og økonomisk utvikling for begge klubber.
Formålet med avtalen er å regulere samarbeidet mellom klubbene, slik at økonomi og
drift legges opp slik at man oppnår de mest mulig optimale løsninger for begge klubber.
Det overordnede prinsippet for kostnadsfordeling, skal som grunnlag være basert på
forholdstallet utregnet på basis av brutto årsomsetning mellom klubbene året før.
Partene er enige om at den tidligere praksis i forhold til de rettigheter og forpliktelser
som bestod mellom Lillehammer Ishockeyklubbs elite- og breddevirksomhet også legges
til grunn mellom partene i den nye organisasjonsmodellen. Dersom det oppstår forhold
underveis i partenes samarbeid som ikke er regulert, forutsettes dette revidert i den
årlige gjennomgang på årsmøtene.
Det etableres et fast styringsutvalg (SUV) bestående av styreledere i Elite og Bredde,
med nestledere som stedfortreder, og daglige leder. SUV skal ivareta oppfølgingen av
samarbeidsavtalen i løpet av året,
Eventuelle uenigheter søkes løst av styrene i Elite og Bredde.
Bredde skal avholde årsmøte før Elite, og helst samme dag. De to årsmøteinnkallingene
forutsettes samstemt før utsendelse.

4 NÆRMERE OM PARTENES SAMARBEID
4.1 Ledelse og styringsutvalg (SUV). Informasjonskanaler.

Styringsutvalget, kalt SUV, skal fungere som bindeledd mellom klubbene.
Utvalget gjennomfører møter når det er behov for det, men minimum en gang i kvartalet.
Møtereferatene skal være tilgjengelige.
De tre medlemmene i SUV, kan når som helst innkalle SUV.
Partene er enige om at klubbens hjemmesider er felles for begge klubber. Bredde har
eget område på hjemmesidene. Daglig leder har det redaksjonelle ansvaret for
hjemmesidene.
Klubbene opererer uavhengig av hverandre i andre kanaler, som Facebook, Laget Mitt,
o.l.

4.2

Økonomi og gjeld

Partene skal ha felles bankforbindelse og regnskapsfører/firma.
Partene skal ha adskilt økonomi og regnskap knyttet til sin registrerte enhet.
Eventuelle uenigheter vedrørende økonomi avgjøres i SUV.
Et førende prinsipp er at felles kostnader for administrasjon fordeles forholdsvis etter
brutto omsetning året før.
4.3

Organisasjon og administrasjon

De to klubbene etablerer felles administrasjon i medhold av ny organisasjonsmodell
vedtatt på årsmøtene i 2021.
Den felles administrasjonen har det daglige ansvaret for all virksomhet i klubbene.
Øverste ansvarlige i administrasjonen er den felles daglige leder.
SUV er daglig leders nærmeste overordnede.
Det etableres en markedsavdeling i organisasjonen som tildeles totalansvar for all
markedsrelatert virksomhet i klubben.
Retningslinjene for alt markeds-arbeide, settes opp av SUV, i samråd med
markedsavdelingen, og forutsettes å følge tidligere innarbeidede rutiner.
Kostnadene knyttet til markedsavdelingens arbeid skal bokføres i Elite
Bredde tilføres en andel av markedsarbeidet, basert på forholdstallet for brutto
omsetning året før.
Alle ansatte i administrasjonen skal ha Elite som sin formelle arbeidsgiver.
Nye stillinger utover vedtatt organisasjon 2021, betraktes som endring av gjeldende
samarbeidsavtale.

4.4

Salg, kiosk, arrangementer,

Administrasjonen er ansvarlig for all salgsvirksomhet i forbindelse med gjennomføring
av kamper i hallene, (Eidsiva Arena og Ungdomshallen).
Det settes opp retningslinjer for hensiktsmessig drift av utsalg og bruk av
serveringssteder.
Administrasjonen har det overordnede ansvaret for virksomhet som baseres på
dugnadsinnsats.

4.5

Lotterier

Inntekter knyttet til salg av julekalenderen tilfaller Bredde. Markedsavdelingen skal
bidra til innhenting av premiene til kalenderen. Salgsarbeidet utføres på dugnad av
Bredde.

4.6

Grasrotandelen

Inntekt fra Norsk Tipping «Grasrotandelen», fordeles mellom klubbene med lik halvdel
på hver.
Partene forplikter seg til å alltid markedsføre Grasrotandelen felles.
4.8 Adgangsrettighet til Elite-A-kamper
For å øke interessen for deltagelsen i Bredde sine aktiviteter, gis spillere i aldersbestemte
klasser og klubbdommere gratis tilgang til Elite sine kamper, herunder seriekamper og
treningskamper, med anvist plass på ståtribuner.
Det samme gjelder medlemmene i lagapparatene.
Elite tildeler adgangsrettigheter.
Adgangen til kampene er personlig og kan ikke overdras til andre.
4.7
Sommerhockeyskolen
Sommerhockeyskolen tilhører begge klubber. Inntekten fordeles 50/50.
Administrasjonen har ansvar for å etablere kontinuerlig driftsopplegg.
4.8

Samarbeid med NTG

Elite er ansvarlig for samarbeidet med NTG..
Samarbeidsavtale med NTG signeres av Elite.
4.9

U21 Elite og U18 Elite

Etter årsmøtene for 2021 overtar Elite alt ansvar for U21 Elite og U18 Elite.
Dette gjelder både administrativt, økonomisk og sportslig.

5 EKSKLUSIVITET
Avtalen er eksklusiv. Partene kan ikke inngå samarbeid med andre klubber uten
uttrykkelig samtykke fra styret i den annen klubb.
Elite kan inngå sportslig avtale med en 1.divisjonsklubb med henblikk på fri overgang for
spillere mellom Elite sitt A-lag, U21Elite og U18 Elite, og 1.divisjonsklubbens A-lag.

6 AVTALENS VARIGHET OG MULIGHET FOR REVISJON
Denne avtale løper fra den er vedtatt på årsmøtene i 2021. Avtalen er tidsbestemt,
likevel slik at avtalen opphører ved vesentlige organisasjonsendringer i Lillehammer
Ishockeyklubbs alliansestruktur, herunder for eksempel ved en av partenes konkurs,
eller annet opphør av en av klubbene.
Hver av partene har rett til å kreve revisjon av denne avtalen hvert år: Forslag til
endringer må meldes den andre part, og eventuelt behandles på ekstraordinære
årsmøter.
Revisjon kan ikke kreves for punkt 4.1. og 4.2.
Dersom man i fremtiden ikke kommer til enighet om punkter i denne avtalen, vil det
være naturlig å behandle spørsmålet om sammenslåing av klubbene til en klubb som
tidligere.

7 MISLIGHOLD
Dersom en av partene unnlater å overholde eller oppfylle noen av sine forpliktelser i
henhold til denne avtale, eller unnlater å rette mislighold av denne avtale innen 30 dager
etter å ha blitt oppfordret til det ved skriftlig varsel, skal dette søkes løst i SUV, styrene,
og til sist årsmøtene.

8 TVISTER
Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtale skal søkes løst i
minnelighet. Partene skal lojalt og etter beste evne søke å bidra til at løsningen skjer ved
forhandlinger.
Dersom det oppstår en tvist mellom partene om gyldigheten, tolkningen,
gjennomføringen eller annen virkning av avtalen, og tvisten ikke kan løses ved
forhandlinger, skal tvisten behandles gjennom voldgift i henhold til reglene i lov om
voldgift av 14. mai 2004 nr. 25. Forhandlingene skal finne sted i Lillehammer. Partene er
enige om at saken skal avgjøres av en dommer, jf. voldgiftsloven § 12. Dersom partene
ikke er enige om hvilken dommer som skal oppnevnes skal partene overlate oppnevning
av dommer til Oppland Idrettskrets.
Voldgiftsforhandlingene og alle dokumenter fremlagt i denne sammenheng skal være
konfidensielle. Voldgiftsavgjørelsen skal være offentlig.

