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Art. 1
Tworzy się Nordyjską Federację Piłkarską, zwanej dalej Federacją lub NFP, która działa na terenie
Królestwa Nordii z siedzibą w Nordheim.
Art. 2
Federacja jest dobrowolną organizacją o charakterze sportowym, zrzeszającą drużyny piłkarskich,
działających na terenie Królestwa Nordii oraz działającą w zgodzie z prawem Królestwa.
Art. 3
Federacja może być członkiem organizacji sportowych o charakterze wyłącznie sportowym.
Art. 4
Federacja ma prawo do własnego regulaminu, zgodnego z obowiązującym prawem i
zatwierdzonym przez Zgromadzenie Członków.
Art. 5
Za wszelką działalność dyskryminacyjną z powodów religijnych, etnicznych, politycznych,
ideowych, grozi zawieszenie lub wydalenie ze struktur Federacji.
Art. 6
Celem Nordyjskiej Federacji Piłkarskiej jest:
1.organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w Królestwie Nordii,
2.podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i profesjonalnego,
3.szkolenie młodzieży piłkarskiej,
4.pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej.
Art. 7
Dla osiągnięcia celów, o których mowa w art. 6 NFP może wydawać uchwały i decyzje wiążące
członków Federacji.
Art. 8
Organy Federacji:
1.Zgromadzenie Członków Federacji (uchwałodawczy i kontrolny),
2.Zarząd Federacji (organ wykonawczy), składający się z Prezesa, Wiceprezesa i członka,
Reprezentantem klubu w Zgromadzeniu Członków może być właściciel lub trener.
Art. 9
Członkami Federacji są kluby piłkarskie działające na terenie Królestwa Nordii, których
reprezentantami są właściciele oraz minister kultury lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.
Art. 10a.
Zgromadzenie Członków Federacji dokonuje wyboru członków Zarządu. Wybór Prezesa Zarządu

musi być poparty bezwzględną większością głosów wszystkich członków Zgromadzenia. Inne
instytucje zarządu powołuje się zwykłą większością.
Art. 10b
Członkiem Zarządu może zostać jedynie członek Zgromadzenia Członków. Zachowuje on swoje
prawo głosu we wszystkich głosowaniach Zgromadzenia.
Art. 11
Do kompetencji Zgromadzenia Członków Federacji należy:
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Federacji,
- uchwalanie statutu Federacji, zgodnego niniejszą ustawą i innymi aktami prawa,
- uchwalanie projektu prac Federacji i zaleceń dla Zarządu,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu nowego członka,
- podejmowanie decyzji o zawieszeniu lub wydaleniu członka.
Art. 12
Do kompetencji Zarządu należy:
- wykonywanie uchwał wydanych przez Zgromadzenie Członków,
- reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
- zwoływanie Zgromadzenia Członków,
- podejmowanie decyzji o zatrudnianiu selekcjonera reprezentacji narodowej.
Art. 13
Do obowiązków Prezesa Zarządu należy:
- reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
- składanie publicznych raportów z działalności Federacji; przynajmniej raz na trzy miesiące.
Art. 14.
Wniosek o odwołanie Prezesa Zarządu może złożyć każdy członek Zgromadzenia. Odwołanie
Prezesa następuje w głosowaniu Zgromadzenia Członków i musi być poparte bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia. Prezes Zarządu
może także
ustąpić ze stanowiska. W obu przypadkach kierowanie Zarządem powierza się
wiceprezesowi, a jeżeli takiego nie ma ministrowi właściwemu do spraw sportu. Zarząd
natychmiast rozpoczyna procedurę wyboru nowego Prezesa, zgodnie z art. 10.
Art. 15
Uchwałę o ustanowieniu lub zmianie Regulaminu Federacji podejmuje Zgromadzenie Członków
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
Art. 16
Minister właściwy sprawom sportu może w drodze rozporządzenia powołać Zarząd Komisaryczny
Federacji w przypadku, gdy:
1.władze Federacji działają nieudolnie,
2.Prezesowi Zarządu postawiono zarzuty prokuratorskie,

3.władze działają na szkodę Federacji,
4.władze Federacji dopuściły się matactwa finansowego,
5.władze Federacji działają na szkodę państwa.
W przypadku Zarządu Komisarycznego zawieszeniu ulega Zarząd powołany przez Zgromadzenie
Członków. Zarząd Komisaryczny przejmuje obowiązki Zarządu Federacji.
Art. 17
Osobę Pełniącą Obowiązki Prezesa Zarządu do czasu sformowania Zgromadzenia Członków
powoła Premier.
Art. 18
Ustawa nabiera mocy prawnej wraz z ogłoszeniem.
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