Bilaga 1

AVSIKTSFÖRKLARING gällande spelare upp t.o.m. den 31 mars året spelaren
fyller 15 år
Innan eventuell provträning och eventuell övergång sker ska kontakts tas med föreningarnas
respektive kontaktperson.
Endast kontakt mellan föreningarnas utsedda kontaktpersoner får förekomma.
Vid en övergångsförfrågan ska en dialog ske utifrån dokumentet Checklista vid övergång.

AVSIKTSFÖRKLARING gällande JUNIOR och SENIOR (fr.o.m. 1 april året spelaren
fyller 15 år)
För icke professionella fotbollsspelare gäller:
•
•

•

•

Mellan 16/12 – 14/11 får förening endast ta kontakt med spelare efter det skriftlig kontakt
tagits mellan kontaktpersonerna
Mellan 15/11 – 15/12 (frimånad) får förening ta kontakt med spelare efter det att den andra
föreningens kontaktperson informerats, förfrågan behöver inte godkännas men skall
bekräftas.
Spelare som vill byta förening mellan 16/12 – 14/11 tar kontakt med sin förenings
kontaktperson för att meddela byte av förening. Efter det tar spelaren kontakt med nya
föreningens kontaktperson som i sin tur tar kontakt med nuvarande föreningens
kontaktperson.
Frimånad 15/11 – 15/12

För icke professionella futsalspelare gäller:
•
•

•

•

Mellan 1/9 – 31/7 får förening endast ta kontakt med spelare efter det skriftlig kontakt tagits
mellan kontaktpersonerna
Mellan 1/8 – 31/7 (frimånad) får förening ta kontakt med spelare efter det att den andra
föreningens kontaktperson informerats, förfrågan behöver inte godkännas men skall
bekräftas.
Spelare som vill byta förening mellan 1/9 – 31/8 tar kontakt med sin förenings kontaktperson
för att meddela byte av förening. Efter det tar spelaren kontakt med nya föreningens
kontaktperson som i sin tur tar kontakt med nuvarande föreningens kontaktperson.
Frimånaden är 1/8 – 31/8

Notera att dokumentet Avsiktsförklaring skall ses som ett komplement till gällande Tävlingsoch Representationsregler och att det är dessa som gäller.

Kontakt- och checklista vid byte av förening
Nedan beskrivs hur en kontaktlista och checklista skall användas som hjälpmedel i implementeringen
av Avsiktsförklaringens andemening.
Kontaktperson
Varje förening ska ange en kontaktperson som är ansvarig för övergångar. Kontaktpersonens namn
och kontaktuppgifter ska finnas både på den egna föreningens hemsida samt på Västerbotten FFs
hemsida.
Genom att utse och meddela en kontaktperson till Västerbottens Fotbollförbund ansluter sig
föreningen sig till denna Avsiktsförklaring.
Informationsansvar
Det är föreningarnas ansvar att informera ledare, föräldrar och spelare inom den egna föreningen om
att en Avsiktsförklaring finns.

CHECKLISTA/ÖVERGÅNGSDIALOG gällande unga spelare
Det är föreningarnas ansvar att informera ledare, föräldrar och spelare inom den egna föreningen att
Västerbottensfotbollens Avsiktsförklaring gäller inom föreningen.
Spelare:
Nuvarande förening:
Ny förening:
1. Spelare, ledare eller förälder som vill byta förening tar kontakt med sin förenings kontaktperson, som i sin
tur tar kontakt med den nya föreningens kontaktperson.
2. Övergångens syfte måste presenteras klart och tydligt av spelaren och föräldern till sin förenings
kontaktperson.
a. Vilket är syftet med övergången?
b. Vilka blir konsekvenserna av en eventuell övergång? – nuvarande föreningens ledare ger den informationen
till sin förenings kontaktperson.
3. Återkoppling ska ske till spelare, föräldrar, tränare. Återkopplingen ges av föreningens kontaktperson.
4. Är syftet överensstämmande med policydokumentet, så godkänns övergången. Är syftet inte
överensstämmande fortsätter man med punkt 5.
5. Är involverade parter inte överens ska man ha ett samtal med spelare, föräldrar, ledare och respektive
förenings kontaktperson. Där går man igenom följande:
a. Vad blir konsekvenserna för respektive lag?
b. Vad är planen för spelaren under den närmaste tiden i den mottagande föreningen?
c. Vad anser tränarna i båda föreningarna är bäst för spelaren?
Det ska vara samma förfarande vid varje övergång oavsett förening och kontaktperson.

Datum: ______________

___________________ ____________________ __________________
Spelare / Förälder Nuvarande förening Ny förening

