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Org.nr. 971 484 047
og
Norges Aikidoforbund (I.{AF)
Org.nr. 982 773 721

l.
Bal;grunn og formål
NKF er et fleridrettsforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komit6 (l.trIF), mens
NAF et et forbund som ikke er tilsluttet NIF. NKF og NAF Qreretter kalt partene) organiserer
og administreret felles klubber, herundet slik at disse et medlem hos begge partene.
Bakgrunnen for L imæ denne samatbeidsavtalen er å effektivisere partenes tjenester til
medlemsklubbene slik at medlemsklubbenes tammevilkår optimaliseres. Partene skal sammen
arbeide fot å harmonisere og definere sine tjenester til de aktuelle klubbene.

2.

Nætmete om partenesrettigheterog forpliktelser

2.1

NKFsforpliknker

Partene er enige om at NKF blant annet skal:
-

-

Legge ut informasjon om NAFs aktiviteter på NKFs nettsider samt utarbeide lenket til
NAFs nettside fra NKFs nettside
Bistå NAF
med lovtekniske forhold, herundet foreta tilpasninger
NAFs
^v
m.m,
lover/vedtektet, avklate rettighetsstrukturer,
^ffaflgØtafisvar,
Påse at klubbenes lover/vedtekter er i tråd med NIFs basislovnorm for idrettslag
Godkjenne NAFs sætidrettsspesifikke trenerutdanning som moduler/delkuts innen
kampidrettsforbundenes trenerstige
Godkjenne NAFs aktiviteter og gJØrc sitt ytterste for at disse innlelnmes i NKFs
forsikringsavtale samt inngå i NIFs aktivitetsregisttedng
Bi&a med administative tjenestet som utvikling av brosjytemateriell/plakatrnateriell til
utdeling ved oppvisninger/treningsoppstart til klubbene i samatbeid med NAF. NKF kan
også bistå med annet administrativt atbeid ettet riæffiere avtale. For slikt arbeid skal NAF
betale kostptis til NKF.
Tilrettelegge for mulig samarbeid om sertifiseringsordning fot tekniske gradednget

2.2
l{AFs forpliknlser
Pattene er enige om at NAF blant annet skal:
-

-

Profilere NKF, herundet søke å rekruttere nye medlemmet fot NKF
Påse at klubbenes lover/vedtekter er i tråd med NIFs basislovnorm for idrettslag. NAF
er for øwig kjent med at dette er et absolutt vilkår fot at klubbene kanvære medlem av
NKF og NIF.
Påse at klubbene rapporterer sine enkeltrnedlemmet i idrettsdatabasene som foreskrevet
av NKF
Utarbeide aktiviteter i samarbeid med NKF, herunder slik at disse kan omfattes av NI(Fs
forsikringsavtale
Utøve vfuksomhet som ikke er i stdd med NKFs ellet overordende idrettsmyndigheters
bestemmelser, herundet NIFs og NKFs lover, retningslinjer og etiske verdier

I tillegg åpnet herværende samarbeids avtale fot zt partene kan samarbeide om
herunder slik at følgende modell kan benyttes som et utgangspunkt:
setifisedng/DAN-gadering,

-

a) NKF foretar den formelle sertifiseringen og er såledesden ansvadigepaft
b) NAF er samarbeidende part og et ansvatlig for gaderingspanel og test
Eksaminatot undetegnet på NKFs sertifikat på vegne av godkient panel
")
d) NKFs president undertegner på vegne av NKF
NKFs logo utgjøt hovedlogo
")
0 NAFs logo skal fremga sarnmen med NKFs logo med teksten "i samarbeid med. ...."
g) Stempel leveres av NAF til NKF
h) Sertifftatet oppgt gmdering innen idrettsgten, ikke teknisk gruppering/skole/stilart.
Dette indiketes dog gjennomeks4minatot ogNAFs logo
2.3
Nørnere 0mpartenei sanarbeidsforrt
Pattene skal ha jevnlig kontakt og ha samarbeidsmØte etter behov, dog slik at NKF inviteter
NAF til møte minst 1 g"rg pr. hr (eventuelt kan dette møtet holdes i fellesskap med andte som
har undertegnet tilsvarende samarbeidsavøle med NKF). Hver zv pzrterLe skal oppnevne en
kontaktperson som er ansvadig for at kontakten opptettholdes.
Kontaktperson for NKF er:

Ttond Søvik

Kontaktperson for NAF er:

John p. Albertsen

Awalepedode
3.
Denne samarbeidsavtalengjelder fra den er undertegnet og kan sies opp av begge p^rter med en
oppsigelsesfrist på 1 fu.
Ved utløp av oppsigelsesftisten botfaller partene rettigheter og plikter ettet denne avtalen, dog
slik at klubbene må overholde NIFs og NKFs lover og bestemmelset for å opptettholde sine
medlemskap i NIF/NKF.
Mislighold
4.
Dersom en part misligholder sine forpliktelset under denne a.tzle, og unnlater å rette slikt
mislighold snarest og senest innen 30 dager etter h ha blitt varslet, kan den annen patt heve
avtalen.

Avtalen kan undet
mislighold.

enhver omstendighet

heves med øyeblikkelig

virkning

ved vesentlig

5.
Tvist
Enhvet tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal søkes løst i minnelighet.
Partene skal loialt og etter beste errne søke å bidra til at løsningen skjer ved forhandlinger.
Dersol
løsning ikke oppnås i minnelighet,
voldgiftsloven.

skal tyisten løses ved voldgift

etter reglene i

Rettsfothandlingene skal finne sted i Oslo, med mindre partene blir enige om annet sted.
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Kontrakten er utferdigetiz

- to - eksemplarer, ett til hver av partene.

o^r",.Lil.:?7..

Dato:
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Ttond Søvik
NKF
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