Avtal
Mellan Hörby kommun, organisationsnummer 212 000- 1108, genom dess Kultur- och fritidsnämnd,
nedan kallad nämnden, och förbundet Skånes skolidrottsförbund organisationsnummer 846001-7596
nedan kallad förbundet, har följande avtal slutits angående projektmedel för skolidrottssatsning i
Hörby kommun.
Inledning
Skånes skolidrottsförbund hade under HT17-VT18 i uppdrag att genomföra en särskild satsning för att
öka intresset och kunskapen om föreningsdemokrati bland grundskolelever i Hörby kommun.
Projektet omfattade Ludvigsborgs friskola, Frostaskolan och Hörby Lärcenter. Satsningen har slagit
väl ut, men behöver fortsatt stöttning för öka möjligheterna för en långsiktig god utveckling. Därför
har Hörby kommun och Skånes skolidrottsförbund i dialog under VT18 kommit fram till att fortsätta
satsningen även under läsåret 18/19.
Syfte
●
●
●

●
●
●
●

Att utveckla ungas inflytande, ansvar och skapa en positiv gemenskap i kommunen dem
emellan.
Att genom en beprövad modell stötta skolor och deras skolidrottsföreningar i Hörby kommun
Att implementera en modell för skolidrottsföreningar som kan fortleva efter det att projektet
löpt ut. Modellen innebär att inblandade föreningar efter avslutat projekt är självgående. Det
betyder att de har god kunskap kring att driva en förening styrd av unga med en god återväxt
av ledare och unga engagerade personer i organisationens alla delar.
Att ge kommunen en modell och redskap för att kunna driva skolidrottsföreningar på samtliga
högstadieskolor i kommunen i framtiden
Att integrera unga i den svenska idrottsmodellen för att skapa ett livslångt idrottande.
Att ge barn och unga förståelse och kunskap om deras förmåga att påverka sin egen och
andras situation genom demokrati, ledarskap och ett bra värdegrundsarbete.
Att ge unga en förståelse för barnkonventionen och varför den finns

I detta avtal anges förutsättningar och villkor för att förbundet ska erhålla projektmedel under
verksamhetsåret 2018-2019.
Avtalsperiod
Avtalet gäller från 2018-06-01 till 2019-06-01. Efter avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla
utan uppsägning.
Projektmedel
Skånes skolidrottsförbund erhåller projektmedel på 75 000 kr (25 000 kr per förening). Beloppet
faktureras kommunen senast 20181231.
Föreningarna som ska ingå i projektet är samma tre föreningar med anknytning till samma skolor som
under läsåret 17/18.
Nämnden förbehåller sig rätten att avkräva återbetalning av projektmedel från förbundet på grund av
avsteg från det avtalade som inte förankrats med nämnden.
Förbundets åtagande
Förbundet förbinder sig att anställa en projektledare för att kunna ge administrativt stöd till de
personer som utses som ansvariga för skolidrottsföreningarna.
Förbundet förbinder sig att vägleda de personer som utses som ansvariga för skolidrottsföreningarna

som ingår i projektet och implementera en modell för skolidrottsföreningar som kan fortleva efter det
att projektet löpt ut.
Förbundet förbinder sig att genomföra kostnadsfria aktiviteter, utbildningar och inspirationsforum
enligt projektplan (bif) till ungdomarna och vuxna ansvariga. Aktiviteterna ska innehålla
föreningsutveckling och ledarskap.
Förbundet förbinder sig att kontinuerligt stämma av med kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen
och bland annat redogöra för hur tiden används, vad som sker i processen samt vid behov få med
kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen godkännande att göra förändringar i projektplanen.
Förbundet förbinder sig att dokumentera och utvärdera projektet.
Rapportering
Utfallet av projektet ska följas upp och rapporteras i sin helhet till med kultur-, fritidsnämnden senast
den sista juni 2019. En delrapport ska lämnas senast i januari. Rapporterna ska innehålla utfallet av
genomförda aktiviteter, exempelvis antal skolidrottsföreningar och deltagare i aktiviteter samt ålders
och könsuppdelad statistik. Slutrapporten ska även innehålla en ekonomisk redogörelse av hur
projektmedel har använts.
Force majeure
Arbetsinställelse, blockad, krig, upplopp, eldsvåda, explosion eller annat som parterna inte råder över
fritar parterna från fullgörande av berörda delar i detta avtal.
Omförhandling
Ändringar och tillägg av ingånget avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda parterna för att
vara bindande.
Tvister
Tvist rörande detta avtal ska i första hand lösas mellan parterna i förhandling. Om så inte är möjligt
ska tvist avgöras av svensk allmän domstol om parterna inte kommer överens om annan ordning
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