SAMARBEIDSAVTALE
mellom
Stjernen Hockey Fredrikstad Elite (ELITE)
og
Stjernen Hockey Fredrikstad (UNG)
Denne avtalen erstatter samarbeidsavtalen fra 2010.
1. Bakgrunn og formål
Denne samarbeidsavtalen inngås med bakgrunn i at årsmøtet i Stjernen Hockey
Fredrikstad har vedtatt å organisere klubbens A-lag i en egen allianseklubb underlagt
allianseidrettslaget Stjernen Hockey Fredrikstad.
Stjernen Hockey Fredrikstad(UNG) og Stjernen Hockey Fredrikstad Elite(ELITE)
(heretter benevnt som partene) er begge underlagt de til enhver tid gjeldende vedtekter
for Norges Ishockeyforbund(NIHF) og Norges Idrettsforbund og Olympiske komité(NIF).
Ovennevnte vedtekter regulerer imidlertid ikke det interne rettsforhold mellom partene.
Formålet med herværende samarbeidsavtale er således å fastsette de nærmere vilkår
for samarbeidet mellom partene.
ELITE OG UNG styres etter de samlede overordnede sportslige og organisatoriske
prinsippene nedfelt i den Rød Tråd(RT). Her er også Stjernen felles verdigrunnlag
nedfelt. Dette styringsdokumentet vedtas på årsmøte 20.3.2017, og er retningsgivende
for sportslig aktivitet for alle lag i Stjernen Hockey og for styrene i UNG og ELITE.
Styringsdokumentet Rød Tråd revideres hvert år. Den skal behandles av medlemsmøte
og eventuelle endringer må skje i årsmøtet, som er klubbenes øverste myndighet.

2. Forholdet til idrettens regelverk
Herværende samarbeidsavtale er inngått i samsvar med bestemmelsene i NIFs og
NIHFs lover og bestemmelser. Ved 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 overordnede
idrettsmyndigheters bestemmelser, herunder NIFs og NIHFs lover, instrukser og etiske
verdier.

3. Nærmere om partenes samarbeid
Partene er organisert under allianseidrettslagsmodellen, og er to selvstendige
rettssubjekter med separate årsmøter, styrer og vedtekter.
Partene er enige om at den tidligere praksis i forhold til de rettigheter og forpliktelser som
bestod mellom Stjernen Hockey sin elite- og breddevirksomhet også skal legges til grunn
mellom partene etter den nye organisasjonsmodellen, herunder blant annet slik at:
Organisasjon:
 Klubbmedlemsskap tilhører UNG
 Partene skal benytte samme drakter og farger
 Partene skal søke å avholde årsmøte på samme dag
 UNG kan inkluderes i de utstyrsavtaler som ELITE fremforhandler
 UNG kan inkluderes i de transportavtaler som ELITE fremforhandler
Økonomiske forhold:
Kontorplass, klubbrom og andre lokaltilganger betales i henhold til bruk.
Administrasjonen utarbeider en oversikt/plan for kostnadsdeling.
ELITE beholder rettighet til fremleie for eksterne arrangement i klubbrommet.
Partene betaler sine respektive kostnader knyttet til kopiering. Det benyttes to
Innloggings konti for logging av kostnader.
Partene betaler sine respektive kostnader knyttet til leie av øvrige lokaler og istid.
Ved deling av lokaler deles kostnadene likt.
Partene betaler sine respektive kostnader knyttet til dommere og utstyr.
Partene betaler sine respektive kostnader knyttet til påmeldinger, lisenser, o.l.
Avtale om salgsrettigheter i Stjernehallen med Fredrikstad kommune skal inngås iht.
tidligere praksis, dvs. i fellesskap. Kostnadene ved denne avtalen legges i sin helhet
til kafeteriaregnskapet.
Overføringer av overskudd fra kafeteriadriften skal benytte fordelingsbrøken 2/3 til
ELITE og 1/3 til UNG. Overføringer utbetales partene på månedlig basis i
perioden f.o.m. september t.o.m. april med forfall den 15. i den respektive måneden
med et beløp tilsvarende 1/8 av forventet overskudd iht. fordelingsbrøk.
Fordeling av Grasrotandelen:
I 2017 deler Stjernen Elite og Stjernen Ung grasrotinntektene 70/30 i favør av ELITE,
helt til ELITE har nådd kr. 500.000,- i inntekter. Dette skjer ved en total grasrotinntekt
på kr. 714.285,-. Etter passert kr. 714.285,- får UNG alle inntekter helt til kr. 1 million
er nådd i totale grasrotinntekter.
Inntekter over kr. 1 million deles 50/50 mellom partene.
I 2018 deler Stjernen Elite og Stjernen Ung grasrotinntektene 60/40, etter samme
modell som over. Etter passert kr. 833.333,- får UNG alle inntekter helt til
kr. 1 million er nådd i totale grasrotinntekter.
Inntekter over kr. 1 million deles 50/50 mellom partene.

Fra og med 2019 deles inntekten 50/50 fra første krone og opp til kr. 1 million.
Inntekter over kr. 1 million deles 50/50 mellom partene.
Dersom kr. 1 million i total Grasrotinntekt oppnås tidligere enn 2019, skal inntekten
deles 50/50 fra første krone påfølgende år. Totalinntekter over kr. 1 million deles
50/50 mellom partene.
Grasrotkontoen tilhører UNG. Overføringer til ELITE skal gjøres umiddelbart etter
mottatt utbetaling fra Norsk Tipping.
Samarbeidsavtalen og grasrotandelen kan reforhandles i 2019(jmf. punkt 4, andre
ledd) dersom UNG eller ELITE ønsker det. Grasrotandelen blir en viktig premiss for
økonomisk trygghet og økt sportslig satsning i UNG. ELITE ønsker å legge til rette for
at UNGs økonomi kan styrkes ytterligere i årene som kommer.
Annet:
ELITE arrangerer City-gallaen.
Kafeteriadriften er en avdeling under UNG. Kafeteriadriften plikter å benytte
salgsvarer besørget av ELITE som overføres vederlagsfritt.
ELITE får alle rettigheter knyttet til reklame i Stjernehallen.
Etter avtale med ELITE kan UNG få disponere digital reklame i hallen mot en
forhåndsavtalt kompensasjon.
ELITE får alle salgsrettigheter av supporterutstyr.
ELITE får alle rettigheter til forvaltning av alle sider ved merkevaren Stjernen Hockey.
UNG skal ha førsteprioritet på ulike dugnader iverksatt av ELITE.
Leieavtale med Fredrikstad Kommune skal inngås iht. tidligere praksis, dvs. i
fellesskap.
Tillitsvalgte (maks tre – 3 – pr. lagenhet) og alle aktive spillere i UNG har krav på
gratis inngang til alle ELITEs hjemmekamper under seriespillet. Eventuelle avgifter
faktureres UNG(billettavgift, kommunal avgift, offentlig avgift etc.).
Styremedlemmer i UNG får hver enkelt disponere fritt en -1- stk. VIP-billett til alle
ELITEs hjemmekamper. Eventuelle avgifter faktureres UNG(billettavgift, kommunal
avgift, offentlig avgift etc.).
Styret i UNG får i tillegg disponere ti -10 stk. vanlige billetter til alle ELITEs
hjemmekamper. Eventuelle avgifter faktureres UNG(billettavgift, kommunal avgift,
offentlig avgift etc.). Billettene skal kun benyttes av sponsorer/økonomiske
bidragsytere til UNG. Billettene må bestilles innen kl. 12.00 på kampdagen.
Under NM-sluttspill og evt. internasjonale kamper må den enkelte tillitsvalgte og
aktive dekke kostnader som evt. NIHF, IIHF, krets, kommune, billettavgifter el. måtte
kreve av avgifter fra det enkelte arrangementet. Gyldig medlemskort må fremvises i
billettluken 30 minutter før kampstart for tildeling av gratisbillett.

ELITE skal, etter nærmere avtale mellom partene, frigi spillere til forskjellige
sportslige aktiviteter iverksatt av UNG, herunder f.eks. ved ishockeyskole og tiltak
rettet mot rekruttering, forutsatt at aktivitetene ikke går utover ELITEs sportslige
virksomhet og den enkelte spillers sivile arbeidssituasjon.
Banefordeling/fordeling av istid skal skje i henhold til tidligere praksis, dvs. i
fellesskap. Fordelingen forvaltes av Sportsutvalget.
Spillere fra UNG skal stille som maskoter på alle ELITEs serie- og sluttspillkamper.
UNG kan ikke inngå samarbeidsavtaler eller sponsoravtaler med konkurrerende
bedrifter av ELITEs sponsorer, uten at ELITEs markedsansvarlig har godkjent dette.
UNG OG ELITE utnevner et felles samarbeidsutvalg bestående av de to klubbenes
styreleder og ytterligere ett styremedlem. Andre styremedlemmer kalles inn ved
behov.
UNG og ELITE utnevner et felles Sportsutvalg bestående av styrenes
sportsansvarlig, sportssjef og styreleder. I tillegg skal WANG innkalles og har
møterett, men ikke stemmerett. Sportsutvalget velger sin leder.
Glommafestivalen sorterer under UNG.
Spillere fra UNG skal ha fri overgang til ELITE. Partene skal i tillegg gjøre sitt ytterste
for å fremforhandle en avtale med NIHF vedrørende kostnadsfrie overgangsvilkår for
spillere mellom partene.
Partene plikter videre å vise tilbørlig omsorg for hverandres interesser etter denne
samarbeidsavtale, herunder særlig ved å oppfordre sine tillitsvalgte, ledere, trenere,
aktive og andre medlemmer til å vise lojalitet overfor samarbeidsavtalen og klubben
forøvrig.

4. Avtalens varighet og mulighet for reforhandling
Denne avtale løper fra den er undertegnet av partene. Avtalen er tidsubestemt, dog slik
at avtalen opphører ved vesentlige organisasjonsendringer, herunder f.eks. ved en av
partenes utmelding, fisjon, fusjon, konkurs eller annet opphør av en av klubbene.
Hver av partene har rett til å kreve reforhandling av avtalen hvert annet år, herunder slik
at forhandlingene skal være avsluttet senest innen 28. februar i forhandlingsåret med
virkning fra 1. april i forhandlingsåret.

5. Mislighold
Dersom en av partene unnlater å overholde eller oppfylle noen av sine vesentlige
forpliktelser i henhold til denne avtale, eller unnlater å rette opp et mislighold av denne
avtale innen 30 dager etter å ha blitt oppfordret til det ved skriftlig varsel, kan den annen
part heve avtalen.
Ovennevnte bestemmelser avskjærer ikke partenes rettigheter til å gjøre gjeldende
andre misligholdsbeføyelser (krav om retting, omlevering, erstatning mv.) som følge av at
en av partene har misligholdt sine forpliktelser etter avtalen.

6. Tvister
Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal søkes løst i
minnelighet. Partene skal lojalt og etter beste evne bidra til at løsningen skjer ved
forhandlinger.
Dersom løsning ikke oppnås i minnelighet innen 30 dager etter at en av partene har
krevd forhandlinger, jf. avsnittet ovenfor, skal tvisten løses ved voldgift i henhold til
tvistemålslovens bestemmelser, dog slik at det kun skal oppnevnes én voldgiftsdommer.
Partene er videre enige om at voldgiftsforhandlingene skal skje i Oslo.

Kontrakten er utferdiget i 2 – to – eksemplarer, ett til hver av partene.
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