AVTAL KORPEN MALMÖ IDROTTSFÖRENING/LAG
Korpens verksamhet och organisation utgår från värdegrunden: ”Människors lika värde, själv- och
medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en”. För att få delta i våra arrangemang
måste medlemmen praktisera den värdegrunden genom att uppträda med respekt gentemot alla aktörer i vår
förening.
Lagledare till våra korplag är de som ansvarar för att sina spelare får information om och följer denna
princip. Det är också lagledaren som kan underlätta för föreningen genom att informera spelare om
tävlingsbestämmelser samt att utföra sina uppgifter med framförhållning. Lagledaren är därmed en oerhört
viktig person för föreningen. I detta avtal beskrivs vad lagets åtaganden är som skall verkställas och
uppfyllas genom utsedd lagledare & vice lagledare.
Korpen Malmö Idrottsförening nämns i nedanstående text med KMI.
§ 1 KMI kräver att man uppför sig och visar respekt mot sitt eget lag, motståndare, domare &
förening.
Lagledare ansvarar för att ens lag uppträder med respekt och värdighet gentemot domare, motspelare,
funktionärer och lagkompisar. Lagledaren ska förebygga och stävja kränkningar, fult spel, hot och våld.
Lagledaren skall vara ett föredöme för sitt lag. Skulle hot eller våld förekomma äger styrelsen rätt att
stänga av spelare eller hela laget.
§ 2 KMI kräver att man kommer i tid och är väl förberedd före match.
Lagledare skall registrera spelare, fylla i matchrapporten och hämta ut lånematerial i god tid innan
matchen. Detta så matcher kan starta i tid samt underlätta för våra medarbetare. Matchboll & lånematerial
skall återlämnas efter matchen. Följs inte detta kommer laget straffas enligt våra tävlingsbestämmelser.

§ 3 KMI kräver att man anmäler och betalar för nyregistrering av spelare före match så att vi vet
vem som spelar i vår förening.
Alla spelare som skall delta i våra arrangemang skall anmälas före match samt betala sin medlemsavgift.
Utan undantag! Detta för att vi skall kunna kontrollera spelare vid behov samt så är det ekonomisk
rättvisefråga. Alla som skall delta i våra arrangemang skall vara med och bidra ekonomiskt till
föreningen.
§ 4 KMI kräver att man inte använder aktiva spelare som spelar licensierad fotboll*
Föreningen står för Fair Play! Matcherna blir roligare om alla spelare är på någorlunda samma nivå.
Lagledare ansvarar för att spelare i våra arrangemang inte är licensierade och aktiva spelare.
Upptäcks detta kommer laget att straffas enligt tävlingsbestämmelserna.
Upprepas det äger föreningen rätt att stänga av laget från våra arrangemang.
* Denna regel gäller ej i våra Ungdomsserier 16-25 år samt i våra damserier.

§ 5 KMI kräver att man tackar sina motståndare, domare & tävlingsorganisation efter match.
Detta är en del av vår bild av Fair Play. Att tacka sina motståndare och domare efter match är kutym inom
idrotten och är en mycket viktig del inom vår verksamhet.
§ 6 KMI kräver att lagledaren ser till att sina spelare följer tävlingsbestämmelserna i övrigt.
Det blir mycket roligare aktivitet om spelare är insatta i våra tävlingsbestämmelser.
Tävlingsbestämmelserna hittar du på http://www.korpenmalmoif.se
§ 7 Konsekvens om man inte följer ovanstående punkter samt våra övriga tävlingsbestämmelser.
Om lag inte respekterar och följer ovanstående punkter, våra övriga tävlingsbestämmelser & stadgar
kan/kommer laget att diskvalificeras ifrån våra serier.
Serieavgiften kommer inte att återbetalas då föreningen inte skall lida ekonomiskt för att
bestämmelser och överenskommelser inte följs.
§ 8 Styrelsen är suverän i beslutsfrågor.
Styrelsen äger rätten att diskvalificera lag och utdela reprimander mot lag som inte följer ovanstående
punkter, våra övriga tävlingsbestämmelser & stadgar.
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar där respektive part erhållit vars ett (1) ex.

Lag: __________________________________________
Var vänlig och texta

Lagledare eller vice lagledare:__________________________________________

