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ALLIANSEAVTALE 
 

Mellom 
 

Nøtterøy Allianseidrettslag (Nøtterøy AIL) 
 

Og 
 

Nøtterøy ...  
 

 
  
 
1. Bakgrunn og formål 
Nøtterøy AIL er et allianseidrettslag som har som formål å organisere idrettslagene underlagt 
Nøtterøy AIL. Nøtterøy AIL kan også organisere idretter som er organisert som 
avdelinger/idrettsgrupper underlagt Nøtterøy AIL v/hovedstyret og årsmøte.  
 
Nøtterøy ... er et selvstendig rettssubjekt og idrettslag med egen medlemsmasse og individuelt 
medlemskap i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges 
…..forbund.     
 
Nøtterøy AIL og Nøtterøy ... er organisert som allianseidrettslag i henhold til NIFs lov § 10-9. 
Begge allianseparter er underlagt de til enhver tid gjeldende vedtekter for Nøtterøy AIL, NIF og 
tilhørende særforbund. Nøtterøy ... er i tillegg underlag vedtektene for Nøtterøy ....  
 
Alle medlemmer i Nøtterøy ... skal være medlemmer av Nøtterøy AIL. Medlemmene i Nøtterøy 
AIL plikter dog ikke å være medlem av Nøtterøy .... Hver av alliansepartene skal ha selvstendige 
medlemsmasser og medlemsregistre. Medlemskontingenter fastsattes på hver av alliansepartenes 
årsmøter, jf alliansepartenes vedtekter. Partene er dog enige om at Nøtterøy AILs 
medlemskontingent skal gjenspeile AILs kostnader knyttet til dets ordinære klubbdrift, og skal 
ikke gå til dekning av vedlikehold, oppgraderinger, investeringer, utviklingsprosjekter mv av 
eiendommer og anlegg, eller gå til dekning av aktiviteter i regi av eventuelle idrettsgrener som 
er/blir avdelinger i AIL. Alliansepartenes medlemsregistre skal tilfredsstille 
personopplysningslovens krav til slike registre.  
 
Ovennevnte vedtekter gir ingen uttømmende regulering av det interne rettsforhold mellom 
alliansepartene. Formålet med herværende allianseavtale er således å fastsette de nærmere vilkår 
for alliansepartenes samarbeid, rettigheter og forpliktelser.   
 
I det følgende vil Nøtterøy AIL og Nøtterøy ... i felleskap benevnes som ”alliansepartene”. 
 
2. Forholdet til idrettens regelverk  
Herværende allianseavtale er inngått i samsvar med bestemmelsene i NIFs og NFFs lover og 
bestemmelser. Ved eventuell motstrid mellom denne allianseavtalen og idrettens regelverk skal 
allianseavtalen tolkes i samsvar med idrettens regelverk.  
 
Alliansepartene skal ikke ha vedtekter eller drive virksomhet som er i strid med overordnede 
idrettsmyndigheters bestemmelser, instrukser og etiske verdier.  
    
 



 2

3. Nærmere om alliansepartenes overordnede samarbeid    
Alliansepartene skal søke å samarbeide innen de områder der de har sammenfallende interesser, 
herunder blant annet innen områder som økonomi, sportslige aktiviteter, markedsføring, 
administrasjon og drift/vedlikehold av Nøtterøy AILs eiendommer og anlegg.  
 
Partene skal videre ha en positiv holdning til å gjennomføre fellestiltak som har til hensikt å 
utvikle klubbmiljø, sikre inntekter, engasjement og stor felles prosjekter som blir besluttet.   
 
Alliansepartene er enige om at den tidligere praksis og struktur i forhold til de rettigheter og 
forpliktelser som lå til grunn da alliansepartene var samlet i Nøtterøy IF (som avdelinger), også 
skal ligge til grunn for de betingelser som fremgår av denne allianseavtalen. Ved eventuell tvil 
rundt forståelsen av bestemmelsene i denne avtalen, skal rettsforholdet mellom alliansepartene fra 
før omdannelse til alliansemodellen (før 14. desember 2010) tillegges avgjørende vekt i 
fortolkningsspørsmål. 
 
Alliansepartene har rett til én observatør i hverandres hovedstyrer. Lederne i alliansepartene skal 
gjennomføre månedlige møter, eller så ofte som lederne finner det naturlig. Dette skal være 
uformelle møter som kan danne grunnlag for saksfremlegg i de respektive styrer.   
 
Alliansepartene plikter videre å vise tilbørlig omsorg for hverandres interesser etter denne 
allianseavtale, herunder særlig ved å oppfordre sine tillitsvalgte, ledere, trenere, aktive og andre 
medlemmer til å vise lojalitet overfor allianseavtalen.  
 
4. Nærmere om alliansepartenes rettigheter og plikter    
 
4.1 Administrasjon, kontor, kontorutgifter med mer  
Nøtterøy AIL og Nøtterøy ... skal ha separat administrasjon, herunder slik at utgifter i forbindelse 
med dette dekkes av hver av alliansepartene.   
 
Alliansepartene skal dekke egne kostnader til regnskapsføring og revisjon av regnskapene.  
 
Alliansepartenes kontorutgifter som blant annet telefon, porto, kopiering, og faks, betales i 
henhold til spesifisert forbruk.  
 
4.2 Eiendommer, anlegg og klubbhus    
 
4.2.1 Generelt 
Nøtterøy AIL er – på samme måte som før omorganiseringen - eier av alle anlegg og 
eiendommer i tilknyting til Nesskogen Idrettspark, og er avtalepart i alle bruksavtaler med 
offentlige og private grunneiere tilknyttet området. Nøtterøy ... skal ha tilsvarende bruksrett til 
eiendommene og anleggene, herunder til klubbhuset, som det hadde før omorganisering.  
 
Nøtterøy AIL skal ha driftsansvar for eiendommene og anleggene, dog slik at det skal opprettes 
et driftsstyre med representanter fra alle av Nøtterøy AILs tilhørende idrettslag. Driftsstyret skal 
bestå av 1 representant fra hvert av Nøtterøy AILs tilhørende idrettslag oppnevnt av de 
respektive styrer, og 2 representanter fra Nøtterøy AIL oppnevnt av hovedstyret. Driftsstyrets 
mandat er blant annet å forvalte eiendommene/anleggene, herunder vedta fordeling av trenings- 
og kamptider som skal baseres på tidligere praksis for fordeling av banetid. Driftsstyrets mandat 
og arbeidsform følger for øvrig av denne avtalens vedlegg 1.    
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Alliansepartene er enige om at eiendommene og anleggene alltid skal tilfredsstille både 
sivilrettslige og idrettslige krav til kvalitet. Anleggene skal ellers oppgraderes ved behov.  
 
Kostnader knyttet til oppgradering/opprustning av eiendommer, områder og anlegg mv skal være 
planlagt, budsjettert, finansiert før eventuell vedtakelse av Nøtterøy AIL v/styret og eller 
Nesskogen Idrettspark AS før igangsetting.  
 
Investeringer og/eller utviklingsprosjekter av større omfang skal være planlagt, budsjettert, 
finansiert og vedtatt av Nøtterøy AIL v/årsmøtet før igangsetting.     
 
4.2.2 Nøtterøy …. bruksrett med mer  
Nøtterøy …  har bruksrett til følgende områder: …………………… 
Nøtterøy …. skal dekke alle kostnader knyttet til drift og ordinært vedlikehold av ovennevnte 
områder og anlegg. De nærmere vilkår knyttet til bruksretten følger av denne avtalens vedlegg 2.    
 
Nøtterøy ... beholder alle inntekter fra egne arrangementer/tiltak relatert til de aktuelle 
eiendommene/områdene.   
 
4.3 Markedsføring/Profilering  
Hver av alliansepartene er selvstendige rettssubjekter og innehar selv eiendomsretten til sine 
kommersielle verdier. Nøtterøy ... er dog forpliktet til å benytte Nøtterøy AILs farger, merker og 
logo som symbol, jf. Nøtterøy AILs lover.  
 
Alliansepartene skal likevel søke å samordne sine markedsføringsaktiviteter for å oppnå best 
mulig utnyttelse og synergieffekter av markedspotensialet. Alliansepartene skal i fellesskap 
utarbeide retningslinjer for felles markedsavtaler. Disse retningslinjene skal vedlegges som 
vedlegg 3 til denne avtalen.  
 
4.4 Regulering av oppgjør mellom alliansepartene 
Alliansepartene skal bli enige om et effektivt faktureringssystem. Dette systemet skal fremgå som 
vedlegg 4 til denne avtalen.  
 
5. Avtalens varighet og mulighet for reforhandling   
Denne avtale løper fra den er undertegnet av alliansepartene og er tidsubestemt.  
 
Hver av partene har rett til å kreve reforhandling/endring av avtalen. Dersom en av 
alliansepartene ønsker å reforhandle/endre allianseavtalen, skal alliansepartene senest innen fire 
uker fra kravet om reforhandling ble fremmet (skriftlig), bli enige om forhandlingsprosessen, 
herunder tidsaspektet for forhandlingene. Den som krever reforhandling skal også fremvise 
hvilke områder som skal forhandles. Dersom forhandlingene ikke fører frem, gjelder denne 
allianseavtalen fullt ut.  
 
6. Mislighold  
Dersom en av alliansepartene vesentlig misligholder allianseavtalen, eller unnlater å rette opp et 
mislighold av denne allianseavtalen innen 30 dager etter å ha blitt oppfordret til det ved skriftlig 
varsel, kan den andre allianseparten heve avtalen. 
 
Ovennevnte bestemmelser avskjærer ikke alliansepartenes rettigheter til å gjøre gjeldende andre 
misligholdsbeføyelser (krav om retting, omlevering, erstatning mv.) som følge av at en av 
alliansepartene har misligholdt sine forpliktelser etter allianseavtalen. 
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7. Tvister  
Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. 
Alliansepartene skal lojalt og etter beste evne søke å bidra til at løsningen skjer ved forhandlinger. 
 
Dersom løsning ikke oppnås i minnelighet innen 30 dager etter at en av alliansepartene har krevd 
forhandlinger, jf. pkt. 6, skal tvisten løses ved voldgift i henhold til voldgiftslovens bestemmelser, 
dog slik at det kun skal oppnevnes én voldgiftsdommer. Alliansepartene er enige om at 
voldgiftsforhandlingene skal skje i Oslo.   
  
    
 

 
*** 

 
Kontrakten er utferdiget i 2 – to – eksemplarer, ett til hver av alliansepartene. 
 
 
Dato:……………….      Dato: ………………… 
 
 
 
Nøtterøy AIL                                        Nøtterøy ...  
 
 
 
 
 
 
 


