Avtale om betalt
foreningsarbeid

MELLOM
Oslo Sommertid / Sawmill AS (heretter kalt Arrangør)
Org. nr: 914 283 086
Sonja Henies Plass 4, 0185 Oslo

Kontaktperson:
Frivilligkoordinator, Espen Nystad, tlf: 93049567, espen@liljekonvall.no
OG
Sagene Idrettsforening (Heretter kalt Sagene IF)
Org. nr: 985 413 320
Postboks 3488 Bjølsen, 0406 Oslo
Kontaktperson:
Vibeke Thiblin, tlf: 22 23 75 86, vibeke.thiblin@sageneif.no
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Avtalen inneholder 4 sider inkludert forsiden
Innholdsfortegnelse:
1. Avtalens innhold
2. Andre betingelser
3. Honorar
4. Konfidensialitet/taushetsplikt:
5. Erstatning
6. Tvister
7. Endring

1. Avtalens innhold
•

Avtalens varighet:
Avtalen løper fra dato for signering til 4. juli 2017.

•

Arbeidssted: Voldsløkka i bydel Sagene.

•

Antall frivillige:
Sagene IF stiller med 300 frivillige til 2. juli og 20 frivillige hver av de to
nedriggsdagene.

•

Alder: Sagene IF stiller med frivillige fra alderen 16 år (frivillige som fyller 16 år i 2017 er ok).
For nedrigg er det ønskelig at det er voksne og/eller fysisk sterke frivillige som deltar.

•

Arbeidsstid: Arbeidstiden er på 8 timer inkludert 30min matpause

•

Arrangementsdag, søn, 2. juli: mellom 13:00 - 01:00 (tid avtales med Arrangør).
Nedriggsdag: mandag 3. juli: 08:00 - 16:00
Nedriggsdag: tirsdag 4. juli: 08:00 - 16:00

•

Oppgaver:
Arbeidsoppgavene vil være, men er ikke begrenset til:
renovasjon og miljø, betjening av infoboder, billettsalg, publikumsinnslipp, scanning av
billetter og trivselsvakt.
Opplæring på alle oppgaver vil bli gitt av Arrangør.

2. Andre betingelser
• Mat: foreningen/klubben må selv sørge for å ta med mat til sine frivillige.
Arrangør vil sørge for å ha drikkevann på området.
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•

Representant: Sagene IF stiller med minimum én representant/teamleder pr. 50
arbeidere. Disse personene vil være Arrangørs kontakter under festivalen og disse må
sørge for å ha oversikt over sine frivillige.

•

Arbeidstøy og verktøy:
Arrangør stiller med nødvendig verktøy for å utføre arbeidet.
Sagene IF må selv stilles med egnet tøy for å jobbe i.

•

Møte med teamledere fra Sagene IF og Oslo Sommertid:
Lørdag 1. juli møtes partene på Voldsløkka for en brief med teamledere, samt utdeling av
akkreditering. Tid avtales pr. e-post.

3. Honorar
Arrangør betaler, mot faktura, Sagene IF NOK 900,- pr. fullførte 8-timers vakt.
Avtalt er at Sagene IF fullfører 340 vakter for en totalpris på: Kr. 306.000,Fakturaen sendes til:
Sawmill AS
Org. nr: 914 283 086
Sonja Henies plass 4, 0185 Oslo
sendes til: faktura@oslosommertid.no
Merkes med: Oslo Sommertid
Godkjent faktura betales fem arbeidsdager etter avsluttet oppdrag

4. Konfidensialitet/taushetsplikt
Denne avtalen innebærer at Sagene IF og alle de som jobber for Sagene IF er kjent med
oppdragsgivers bestemmelser om taushet. Taushetsplikten omfatter alt som inngår i
preproduksjon, produksjon, avvikling, kontrakter og framtidsplaner. Denne taushetsplikten
skal overholdes mens avtalen består, og etter at avtalen er avsluttet.
5. Erstatning
Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den annen part kreve
erstattet sitt økonomiske tap i samsvar med alminnelige kontraktsrett. Dette gjelder likevel
ikke så langt den misligholdende part godtgjør at misligholdet skyldes forhold utenfor denne
parts kontroll som parten ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på
avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.
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6. Tvister
Ved tvist som måtte springe ut av kontraktsforholdet skal partene søke å løse i minnelighet.
Dersom dette ikke fører til en løsning, skal følgende fremgangsmåte følges:
Tvisten skal løses ved voldgift i Norge etter reglene i Voldgiftsloven (lov av 14. mai 2004 nr.
25) med én dommer som partene oppnevner i fellesskap. Voldgiftsdommeren skal være
upartisk og uavhengig av partene, og være kvalifisert for vervet. Norsk er voldgiftsspråk
dersom annet ikke er avtalt.
Dersom partene ikke blir enige om oppnevnelse av voldgiftsdommer, skal tvisten avgjøres ved
norske alminnelige domstoler i overensstemmelse med norsk rett. Saksøktes hjemting er
verneting.
7. Endringer
Avtalen regulerer i sin helhet partenes plikter og rettigheter og erstatter alle tidligere avtaler
mellom partene, uansett om de er muntlige eller skriftlige.
Eventuelle øvrige tillegg til eller forandringer av avtalen skal skje i skriftlig form og
undertegnes av begge parter.
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