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Samarbejdsaftale
Aftalepartnere

Natteravneindsatsen

Aftalen er indgået mellem Natteravneforeningen ____________________ og Fonden for Socialt Ansvar (FSA) og erstatter eventuelt tidligere indgåede aftaler mellem Natteravneforeningen og FSA.

Formål

Aftalen beskriver samarbejdet om Natteravneindsatsen, lokalt og landsdækkende. Aftalen beskriver tillige hvad FSA og foreningen bidrager med. Derudover giver aftalen anvisning på, hvordan eventuelle
tvister håndteres, samt hvordan aftalen kan opsiges.

Værdier i aftalen

Aftalen bygger på loyalitet, tillid og åbenhed samt på Natteravnenes standardvedtægter samt Natteravnenes værdier: Vi tager ansvar, Vi er engagerede, Vi har overskud til andre og Vi er omsorgsfulde. Derudover bygger aftalen på FSA’s Frivillig politik.

Det formelle

Natteravneforeningen etableres som en selvstændig, frivillig social forening med eget CVR-nummer og
bankkonto.
FSA og foreningen efterlever frivilligpolitikken i FSA, værdierne i Natteravnene, standardvedtægterne,
De 5 gyldne regler, Spillereglerne samt Designmanualen.
Derudover efterlever såvel FSA som foreningen love og regler på området, eksempelvis datalovgivningen og kravet om Børneattest på de frivillige.
Rettigheder
FSA er juridisk ejer af Natteravne konceptet. FSA ejer også navnet ”Natteravnene” og tilhørende logoer, som er registrerede og beskyttede varemærker.

Forankring

Med aftalen tilslutter foreningen sig en franchiselignende model, inden for hvilken FSA stiller konceptet
til rådighed. Derved følger alle Natteravneforeninger samme sæt regler og vedtægter. Måden, foreningen udfylder rammerne på, vælger den dog selv med ansvar i forhold til konceptet som helhed.
Samarbejdet er forankret gennem Natteravnenes Landskontor samt Styregruppen for Natteravnene.

Parternes bidrag

FSA og foreningen bidrager aktivt og loyalt til efterlevelse af aftalens formål og værdier. Bidragene kan
revideres i samarbejde mellem foreningernes ledelse og Natteravnenes Landskontor. Parternes bidrag er
beskrevet i bilag 1.
Natteravnenes Landskontor, Bygmestervej 10, 1. tv. 2400 København NV. Tlf. 70 12 12 99
Natteravnene@socialtansvar.dk - www.natteravnene.dk - CVR.nr: 27 31 35 66 - Bank: 5025 - 1185000

Økonomi

Natteravnenes Landskontor dækker de overordnede omkostninger, der er forbundet med at drive den
landsdækkende indsats. Den konkrete dækning afhænger af den til hver tid gældende landsdækkende
økonomi.
Foreningen er selv ansvarlig for økonomi til foreningens lokale drift (herunder eventuelle gå områder),
deltagelse i netværkssamarbejdet samt lokale samarbejder.
Ansøgninger om støtte hos landsdækkende virksomheder og landsdækkende fonde er forbeholdt
Landskontoret.
Er foreningen for en stund udfordret på økonomien kan den søge penge via ’Robin Hood kassen’.

Justering af aftalen

Aftalen kan revideres efter input fra lokalforeningerne, af FSA eller i forhold til regler og love for frivilligt arbejde. Nyeste version af aftalen og dens bilag findes på Natteravnenes hjemmeside og på Natteravnenes intranet.

Eventuelle uenigheder

Eventuelle uenigheder søges løst gennem dialog mellem foreningen og Natteravnenes Landskontor.

Opsigelse

Såfremt foreningen ikke ønsker eller har mulighed for at efterleve samarbejdsaftalen, kan foreningen
opsige aftalen i henhold til vedtægterne.
Landskontoret kan efter skriftlig påtale til foreningen om
• misligholdelse af aftalen
• brud på konceptet eller illoyal optræden
• at foreningen har sat/sætter brand og omdømme på spil
• manglende efterlevelse af standardvedtægterne
på vegne af FSA opsige samarbejdsaftalen med foreningen, eller med enkelte frivillige, hvis denne ikke
efterlever påtalen.
Ved samarbejdsaftalens opsigelse følger foreningen og FSA-bestemmelserne i vedtægterne.

Bilag

Aftalen kan suppleres med bilag, som udfolder og beskriver væsentlige elementer i aftalen om samarbejdet. Bilag kan tilføjes uden indgåelse af ny aftale. Bilag og seneste samarbejdsaftale findes på Natteravnenes hjemmeside og Natteravnenes Intranet.
FSA og Natteravneforeningen forpligter sig til at følge og efterleve ovenstående, samt tilhørende bilag.
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