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Föreningsavtal gällande samarbete med Nattvandrarna Sverige

Organisationen Nattvandrarna Sverige tillhandahåller bland annat:

● Konceptet - Stadgar, regelverk, rutiner, policys, utbildning och demokrati.
● Jackor, västar samt övrigt material utifrån gällande jackpolicy.
● Försäkring gällande vid uppdrag inom nattvandrarna.
● Grundutbildning.
● Möjlighet att ta del av information via organisationens kanaler såsom e-post, sluten

Facebookgrupp och hemsida. Det är allas ansvar att tillgodogöra sig information.
● Löpande stöd, service och rådgivning.
● Ekonomiska bidrag.
● Deltagande på möten och arrangemang.
● Påverkansmöjlighet inom organisationen.
● Möjlighet att handla till inköpspris i organisationens webbshop.

Föreningen eller Nattvandrargruppen förbinder sig till följande åtagande:

● Följa och tillse att alla vandrare följer organisationens policys, rutiner, regelverk,
rekommendationer, stadgar samt denna överenskommelse.

● Hålla sig uppdaterad kring vad som händer i organisationen.
● Aktivt delta i att fylla organisationens e-tidning med artiklar.
● Betala gällande medlemsavgift till riksorganisationen.
● Insända ändringar av kontaktuppgifter till info@nattvandrana.se
● Acceptera övergripande sponsoravtal och synliggöra nationella aktiviteter.
● Bidra till att både utveckla och hålla fast vid Nattvandrar konceptet, samt utveckla

verksamheten på det lokala planet - få fler att vilja nattvandra.
● Vid efterfrågan från organisationen inkomma med utdrag ur brottsregistret.
● Vid förfrågan från organisationen, kunna redovisa gruppen/föreningens ekonomi.

Övrigt

● Detta samarbetsavtal avlöser eventuella tidigare avtal.
● Policys, rutiner, regelverk, med mera kan du få genom att efterfråga dem i ett mejl till

info@nattvandrarna.se alternativ ladda ner dem själv från 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 som endast

är  för oss nattvandrare.
● På organisationens hemsida: nattvandrarna.se hittar du medlemsinformation och dokument

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.

● Organisationens ledning kan efter skriftligt påpekande om avvikelse av konceptet,, säga upp
samarbetsavtalet med föreningen/gruppen, om så denne inte efterlever påpekandet.

● Individ kan uteslutas av eller i samråd med organisationens ledning.

I samband med genomgång av förenings överenskommelsen skall samtliga aktuella dokument gällande t.ex policys, rutiner,
regelverk, stadgar gås igenom gemensamt med organisationens representant. 1
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Godkännande
Föreningsavtal gällande samarbete med Nattvandrarna Sverige och

_________________________________________________
föreningsnamn/gruppnamn
signeras i två exemplar och godkänns härmed i sin helhet
den 20 _____-_____-_____

Vid byte av kontaktperson fortsätter avtalet att gälla för föreningen. Uppdatering om annan kontaktperson ska
informeras till Nattvandrarna Sverige

Namnförtydligande och underskrift

___________________________ ___________________________
Kontaktperson 1

___________________________ ___________________________
Kontaktperson 2

___________________________ ___________________________
Organisationens representant

Kontaktuppgifter gällande föreningen/gruppen
Kontaktperson 1:

Namn: _________________________________________________________

E-post: _________________________________________________________

Telefonnummer ___________________________________________________

Postadress: ______________________________________________________

Kontaktperson 2:

Namn: __________________________________________________________

E-post: __________________________________________________________

Telefonnummer:  __________________________________________________

Postadress:  ______________________________________________________
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