Förenings överenskommelse
Avtal gällande samarbete mellan Riksnätverket för Nattvandrarna Sverige. Riks,
regionalt och lokalt.
Riksorganisationen Nattvandrarna Sverige som är juridisk ägare av namnet
Nattvandrarna, tillhandahåller följande kostnadsfritt till föreningen/gruppen:
Konceptet - Stadgar, regelverk, policys, utbildning och demokrati.
Jackor, västar samt övrigt material utifrån gällande jack policy. (Jack Policy skall alltid bifogas vid
förenings överenskommelse).
Försäkring - gällande då vandrare bär jacka eller väst. Vid användande av egen försäkring kan
ersättning för självrisk betalas av organisationen.
Nattvandrarnas grundutbildning.
Id-kort till alla vandrare i föreningen/gruppen som har genomgått utbildning och eller anses vara en
godkänd vandrare.
Möjlighet att ta del av information via organisationens sociala medier. Det är upp till var och en att
tillgodogöra sig information.
Löpande service och rådgivning genom Nattvandrarnas Regional och Riksorganisation
Sponsrad ekonomi av de gemensamma overheadkostnaderna på Region och Riksnivå
Deltagande på distriktsmöten, årsmöten på regional och riksnivå, samt riksträff - och därigenom ha
påverkansmöjlighet inom organisationen.
Del av diverse samarbetsavtal och avtal med sponsorer

Föreningen eller Nattvandrargruppen förbinder sig till följande åtagande:
Följa organisationens regelverk, rekommendationer, stadgar samt denna överenskommelse.
Tillse att alla vandrare följer organisationens regelverk, rekommendationer, stadgar samt denna
överenskommelse.
Betala gällande medlemsavgift till riksorganisationen
Insända ändringar av kontaktuppgifter till info@nattvandrana.se
Acceptera övergripande sponsoravtal och synliggöra nationella aktiviteter i överensstämmelse med
Riks utbud.
Bidra till att både utveckla och hålla fast vid Nattvandrar konceptet, delta på regionala och nationella
aktiviteter, samt utveckla verksamheten på det lokala planet, få fler att vilja nattvandra.
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Övrigt
Detta samarbetsavtal avlöser eventuella tidigare avtal. (17-01)
Stadgar, regelverk, policys med mera kan du få genom att efterfråga dem i ett mejl till
info@nattvandrarna.se
Om frågor uppstår kontakta regionsansvarig eller skicka ett e-post till info@nattvandrarna.se
Du som har Facebook gå gärna med i den slutna gruppen Nattvandrarna Sverige den är enbart för
nattvandrare. Det finns även en gilla sida med samma namn där du kan lägga till dina vänner och
dela inläggen. Starta gärna en Facebookgrupp för föreningen för att synas.
På organisationens hemsida: nattvandrarna.se hittar du medlemsinformation under fliken “Om oss” “Nattvandrarnas Medlemssida”

Uppsägning av avtalet kan ske:
Om föreningen/gruppen inte har förmåga att efterleva samarbetsavtalet, kan denna överenskommelse
sägas upp från bägge parter.
Riks kan efter skriftligt påpekande om avvikelse av konceptet, från regionen, säga upp
samarbetsavtalet med föreningen/gruppen, om så denne inte efterlever påpekandet.
Om samarbetsavtalet avslutas eller sägs upp, skall allt material och utrustning som t.ex. jackor,
västar, id-kort, ryggsäckar och övrigt material tillhörande organisationen returneras.
Föreningen/gruppen ansvarar för returnering, organisationen står för kostnaden.
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Nattvandrarnas regelverk
●

Nattvandrarna är synliga och observerar - de undviker fysiska oroligheter och liknande tillkallar adekvat hjälp om behovet så påkallar eller kräver.

●

Nattvandrarna går om möjligt, minst två helst tre i varje grupp, alltid bärande den gula
jackan/västen. Är man t.ex. sex vandrare, bör två grupper skapas istället för en stor.

●

Minst en i gruppen bör ha genomgått Nattvandrarnas grundutbildning alternativt ha tillräcklig
erfarenhet. I annat fall skall gruppen informeras av en behörig kring vad som gäller.

●

En nattvandrare konfiskerar inte alkohol eller andra droger. En nattvandrare är inte och får
inte utge sig som en myndighetsperson.

●

En nattvandrare får aldrig vandra ensam och skall vara minst 25 år.

●

Hundar och andra husdjur skall av olika skäl ej tas med på nattvandringen.

●

Alkohol eller andra droger får aldrig tas med eller nyttjas i den Gula jackan eller västen.
Vandring sker aldrig påverkad eller i en doft av öl eller alkohol.

●

På vandring bör rökning ej ske i den för kvällen lånade gula jackan eller västen, ej heller i
närhet av ungdomar.

●

Genom användandet av alkohol eller andra droger, oaktsamhet med ungdomar upphör
omedelbart rätten att vara nattvandrare.

●

Nattvandrarna närvarar alltid i det offentliga rummet t.ex. på gator, i bussar eller på tåg.
Aldrig inomhus, där unga har trevligt, ej heller på t.ex. ungdomsfester, krogar och diskotek.
Undantaget i de fall då föreningen/gruppen själv anordnar arrangemang inomhus alternativt
bjuds in av arrangerande ungdom.

●

Nattvandrarna ger sig tid till att lyssna och prata med barn och unga - på de ungas initiativ
- utan att vara fostrande, detta överlåts till den unges föräldrar.

●

Nattvandrarna hjälper utsatta barn och unga – helst genom deras vänner och familj.
Vid behov av att följa en ungdom hem skall alltid minst två vandrare följa med, helst inte två
av samma kön En nattvandrare lånar aldrig ut pengar.

●

Gästvandrare: person som t.ex. provar på, aldrig vandrat tidigare eller annan person från
t.ex. myndighet skall alltid bära en “gästvandrarväst”.

●

Organisationen äger rätten att utesluta medlem, grupp eller förening.

●

Organisationens logga skall i första hand användas, organisationens logga får inte ändras
på något sätt.
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Nattvandrarnas rekommendationer
●

En vandringsgrupp kan sammansättas av frivilliga från andra nattvandrargrupper/föreningar.

●

Det är att föredra att föra en vandrings dagbok. Innehållande information om t.ex. antal
vandrare, väder, antal ungdomar, besökta platser, händelser, oro. I vandrings dagboken får
INGA namn på ungdomar eller andra personer som träffats under vandringen skrivas, det
går istället att skriva t.ex. “Hjälpte en 15-åring hem då denne inte mådde så bra,
utomstående kvinna var behjälplig i situationen”

●

Det är att föredra att en vandringsgrupp är blandat utifrån t.ex. kön, ålder, bakgrund och
etnicitet. En grupp ska helst bestå av båda könen

●

Organisationen utgår ifrån franchise liknande modell inom ramen för organisationen som
äger konceptet. Därav följer att alla föreningar/grupper har samma uppsättning regelverk,
rekommendationer och policys. Om föreningen/gruppen fyller på konceptet, väljer den att
göra detta med eget ansvar i förhållande till konceptet som helhet. Ändringar får ej ske som
går emot organisationens regelverk, policys och rekommendationer.

●

Organisationen lägger stor vikt på att övervägande vara finansierade genom privata gåvor
eller sponsring från företag. I andra hand kan finansieringen ske helt eller delvis

Godkännande

Samarbetsavtal och överenskommelse enligt ovan godkänns härmed i
sin helhet den 20 ___-___-___
Vid byte av kontaktperson fortsätter avtalet att gälla för föreningen.

För förening/grupp:
Namnförtydligande och underskrift

Kontaktperson 1

__________________________________

Kontaktperson 2

__________________________________

Organisationens representant

__________________________________

Organisationens representant

__________________________________
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Kontaktuppgifter gällande förening:

Kontaktperson 1:

Namn:
Telefonnummer
E-post:
Postadress:
Vandrings ort:

Kontaktperson 2:

Namn:
Telefonnummer
E-post:
Postadress:
Vandrings ort:

Regionsansvarig

Namn:
Telefonnummer
E-post:
Region:

Distriktsansvarig

Namn:
Telefonnummer
E-post:
Distrikt:
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