INSAMLINGSSTIFTELSEN MAMA REHEMAS BARNHEM

- SPONSORAVTAL Detta SPONSORAVTAL (”Avtalet”) har träffats mellan:
Insamlingsstiftelsen Mama Rehemas Barnhem,
802426-6960, Biskopskulla Ramsta 9, 749 63 Örsundsbro, (”Stiftelsen”) och
(1)

Firma:_____________, org. nr. __________-____,
adress:__________________________ (”Sponsorn”).
(2)

Stiftelsen och Sponsorn benämns gemensamt (”Parterna”).

1

Bakgrund

1.1

Stiftelsen har som ändamål att i en kristen anda främja uppförandet
och därefter den fortsatta driften av ett barnhem för pojkar och flickor i Hedaru,
Tanzania. Stiftelsens verksamhet är ideell, vilket bl.a. innebär att allt arbete sker
oavlönat. Stiftelsen är registrerad hos länsstyrelsen i Stockholms län enligt
bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220).

1.2

Stiftelsens verksamhet finansieras genom bidrag eller
sponsringsintäkter från företag och enskilda. Det är Stiftelsens avsikt att främja
uppförandet av den byggnad i vilken verksamheten kring barnhemmet ska ta
plats. Då inga kostnadsersättningar utgår och alla administriva kostnader betalas
på annat sätt garanterar Stiftelsen att 100 procent av intäkterna från bidrag och
sponsring går till verksamheten vid barnhemmet i Hedaru.

1.3

Parterna har kommit överens om att inleda ett samarbete på de
villkor som anges i detta Avtal. Samarbetet innebär att Sponsorn skall bidra till
finansiering av Stiftelsens verksamhet mot att Sponsorn ges möjlighet att
marknadsföra sin verksamhet genom Stiftelsens försorg.

2

Sponsoravgift

2.1

Parterna överenskommer härmed att Sponsorn skall bidra till
finansiering av Stiftelsens verksamhet genom att under avtalstiden till Stiftelsen
utge en sponsoravgift om _______ kronor per år. Beloppet skall mot särskild
faktura erläggas till Stiftelsens bankgironummer 749-7225 under perioden
__________ - __________ varje år.

2.2

För det fall mervärdesskatt skall utgå på sponsoravgiften skall
Sponsorn även erlägga mervärdesskatten till Stiftelsen. Såvitt avser andra skatter
och avgifter, t.ex. reklamskatt, så svarar vardera Parten själv för sådana
kostnader.

2.3

En grundläggande förutsättning för den verksamhet som Stiftelsen
bedriver och kommer att bedriva är att kontinuiteten i verksamheten kan

säkerställas vid varje tillfälle. Därför är det av avgörande betydelse för Stiftelsen
att Stiftelsens sponsorer erlägger sponsoravgifter i rätt tid. Vid försenad
betalning av sponsoravgift enligt detta Avtal utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen (1975:635).

3

Sponsorns rättigheter

3.1

Mot erläggande av de belopp som framgår ovan erhåller Sponsorn
rätt att under avtalstiden publicera en länk till sin webbsida på Stiftelsens
webbsida http://www.rehemastiftelsen.se/. Sponsorn kommer också att namnges
som en av Stiftelsens sponsorer på webbsidan.

3.2

Stiftelsen upplåter även till Sponsorn en icke-exklusiv licens att, mot
erläggande av de belopp som anges ovan, använda Stiftelsens namn och logotyp
i sin egen marknadsföring. Licensen gäller under avtalstiden. Sponsorn är dock
skyldig att informera Stiftelsen innan Sponsorn använder Stiftelsens namn eller
logotyp i sin marknadsföring och skall alltid i förväg samråda med Stiftelsen om
hur sådan publicering skall utformas.

3.3

Sponsorn är införstådd med att samarbetet enligt detta Avtal inte är
exklusivt och att Stiftelsen sålunda kan komma att träffa avtal om sponsring
med företag vars verksamhet konkurrerar med Sponsorn.

4

Uppföljning och rapportering

Stiftelsen kommer löpande att hålla Sponsorn informerad om utvecklingen och
driften av Stiftelsens verksamhet i Hedaru, Tanzania. Regelbunden rapportering
kommer att ske på Stiftelsens hemsida samt genom utskick av nyhetsbrev.
Stiftelsen skall skyndsamt besvara eventuella frågor från Sponsorn gällande
Stiftelsens verksamhet och projektets utveckling.

5

Avtalstid

Detta Avtal gäller för en period av ______ år från dess undertecknande, varefter
Avtalet upphör utan uppsägning. Parterna kan därefter överenskomma om en
förlängning av samarbetet.

6

Överlåtelse

Part har inte rätt att utan den andra partens skriftliga godkännande överlåta sina
rättigheter och skyldigher enligt detta Avtal till någon annan person.

7

Lag och tvistelösning

7.1

Svensk materialrätt skall tillämpas på detta avtal.

7.2

Tvist med anledning av Parternas samarbete enligt detta Avtal skall
avgöras av allmän domstol.

_________________

Detta Avtal har upprättats i två originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Ort och datum ___________

Ort och datum ___________

Firma _____________

Insamlingsstiftelsen
Mama Rehemas Barnhem

_________________
Signatur

_________________
Signatur

_________________
Namnförtydligande

_________________
Namnförtydligande

