Avtalsnummer: 1

BIDRAGSGIVARAVTAL
DIAMANT
Nedan angivna parter har ingått följande avtal.
1. AVTALSPARTER
Namn:

Föreningen Geologins Dag
(nedan kallad Föreningen)

Adress:

c/o Sveriges geologiska undersökning
Box 670, 751 28 Uppsala

Org. nr:

802412-7162

(nedan kallad Bidragsgivaren)

2. BAKGRUND
Föreningen består av över 1000 medlemmar. Basen för verksamheten är de
olika arrangemang som anordnas av våra medlemmar runt om i Sverige i
anslutning till Geologins Dag som infaller andra lördagen i september.
Arrangemangen utförs av företag, organisationer, universitet, amatörgeologiska
föreningar m.fl. och vänder sig i första hand till allmänheten. Vi sprider även
geologi i skola och samhälle året runt.
Syftet med Geologins Dag är att väcka nyfikenhet för berg, jord och vatten hos
allmänhet, skolor och beslutsfattare och visa vilken nytta kunskaper om geologi
och geovetenskap ger samhället.
Föreningen har förklarat sig villig att ge Bidragsgivaren möjligheter till
marknadsföring och att informera om sin verksamhet i samband med Föreningens
verksamhet i utbyte mot ett ekonomiskt bidrag enligt punkt 4. Bidragsgivaren har
förklarat sig villig att ingå bidragsgivaravtal med Föreningen i enlighet med detta
dokument.
Parterna har mot ovanstående bakgrund träffat följande avtal.
3. FÖRENINGENS ÅTAGANDEN
3.1 Föreningen ska i enlighet med Bidragsgivarens anvisningar, nämna
Bidragsgivaren med Bidragsgivarens logotyp på Föreningens hemsidas
huvudsida tillsammans med en länk till Bidragsgivarens hemsida.
3.2

Föreningen ska i enlighet med Bidragsgivarens anvisningar, lägga ut en
kort presentation om Bidragsgivaren på Föreningens hemsida.
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3.3

Föreningen ska ge Bidragsgivaren möjlighet att sprida
informationsmaterial i samband med olika arrangemang. Bidragsgivaren
har även möjlighet att medverka med mindre utställningar och föredrag
vid Föreningens årsmöte.

3.4

Föreningen ska under avtalstiden ge Bidragsgivaren möjlighet att träffa
Föreningens styrelse för att informera om Bidragsgivarens verksamhet.

3.5

Föreningen ska i samband med sitt årsmöte i mars tillställa
Bidragsgivaren en verksamhetsberättelse avseende föreningens
verksamhet. Verksamhetsberättelsen ska beskriva den bedrivna
verksamheten samt vara undertecknad av Föreningens
styrelseordförande.

3.6

Bidragsgivaren har rätt att delta med en representant i Föreningens
arbetsgrupp för framtagande av informationsmaterial.

3.7

Bidragsgivaren har rätt att använda Geologins Dags logotyp vid sina
arrangemang på Geologins Dag.

4. BETALNING
4.1 Bidragsgivaren ska betala ett bidrag överstigande 50 000 kr exklusive
moms till Föreningen för Föreningens åtagande enligt punkterna 3.1 3.7 ovan och avtalet i övrigt.
4.2

Betalning erläggs mot faktura och senast inom 30 dagar från det att
Sponsorn mottagit fakturan. Fakturering får ske när detta avtal
undertecknats av båda parter.

5. AVTALSTID
Detta avtal gäller från och med den dag det undertecknats av båda parter och
upphör utan uppsägning 2015-12-31.
6. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och ska för att vara
gällande undertecknas av båda parter.
7. HÄVNING AV AVTAL
Vardera part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om:
a) Föreningen Geologins Dag väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt
avtalet och inte inom fjorton (14) dagar efter skriftlig anmodan har vidtagit
rättelse.
b) Bidragsgivaren försatts i konkurs, inlett rekonstruktions- eller

likvidationsförfarande, ställt in sina betalningar eller av annan orsak
skäligen kan förmodas inte kunna fullgöra sina åtaganden.
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Hävning av avtalet ska vara skriftligt.
8. KONTAKTPERSONER
Kontaktpersonen är den som ska kontaktas vid frågor med anledning av avtalet.
Part ska skriftligen underrätas om ny kontaktperson utses. I dem fall då
kontaktpersonen inte är ekonomiskt ansvarig vid organisationen ska även en
underskrift från denne erhållas.
Kontaktperson för detta avtal är:
För Föreningen:

Nelly Aroka, 018-179028, geologinsdag@sgu.se

För Bidragsgivaren:

(ange namn, telefon nr samt e-post adress)
9. BIDRAGSBELOPP (SEK)
kr
10. UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två (2) originalexemplar. Parterna har erhållit ett (1)
exemplar var.

Kontaktperson Föreningen

Kontaktperson Bidragsgivaren

Ort och datum

Ekonomisk ansvarig

Ort och datum
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