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Mellan Stockholm - Europas Kulturhuvudstad 1998 AB, 556054-3505
("Kulturhuvudstad '98") och Förbundet för Ekoparken,

8L6400-21,26 ("Förbundet för Ekoparken") har tråffats följande

SAMARBETSAVTAL

1 Bakgrund

1,.1, Kulturhuvudstad'98 ar ett aktiebolag som bildats för att planera, marknadsföra

och genomföra Kulturhuvudstadsåret 1,998 i Stockholm.

1..2 Parterna önskar nu inleda ett samarbete om projektet "Föreningslivets

Nationalstadspark - Ekoparken i våra hjärtan" ("Projektet").

2 Proiektet och huvuddragen i samarbetet

Projektet beskrivs i Bilaga 1 och skall äga rum under tiden 980201. - 981"231.. Av

Bilaga 1 f.ramgär målsättningen med Projektet, dess omfattning, medverkande

patter m.m.

2.1

Stockholm - Cultura Capitai of Europe 1998

Västra Trädgårdsgatan 2

llailing address: Box 16398

SE-103 27 Stockholm. Sweden

Telephone: +46-8-698 1998

Faxr +46-8-698 1999

lnternet: www.stockholm93.se

Org. nr: 556054-3505

Huvudsponsoret / Maln Sponso/sl

Bonnierföretagen

2.2 Förbundet för Ekoparken bär det ekonomiska ansvaret för planeringen,

marknadsföringen och genomförandet av Projektet.

2.3 Förbundet för Ekoparken har bildat ett programråd och en styrgrupp för

genomförandet av Projektet. Kulturhuvudstad '98 har rätt till insyn i

programrådets och styrgruppens arbete genom den enligt 10'1 särskilt utsedda

kontaktperson, som skall kallas och beredas tillfälle att närvara vid styrgruppens

samtliga arbetsmöten.
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2.4 Kulturhuvudstad '98 skall till Förbundet för Ekoparken utge en

samproduktionsersättning i enlighet med vad som stadgas i punkt 4 nedan och

bär inget ytterligare ekonomiskt ansvar för planeringen, marknadsföringen eller

genomförandet av Projektet.

2.5 Ingen av parternahar rättatt binda den andra parten vid avtal med tredje man

2.6 Förbundet för Ekoparken är införstått med att genomförandet av varje

delprojekt respektive programaktivitet är villkorat av att Kulturhuvudstad '98

ger sitt godkännande. Kulturhuvudstad'98 kommer som beslutsunderlag

samråda med bl.a. Kungliga Djurgårdsförvaltningen och andra berörda

fastighets- och markägare och Kulturhuvudstad '98 f.är utan angivande av skäl

underlåta att ge sådant godkännande som krävs enligt ovan.

3 Parternas huvudsakliga åtaganden

3.1 Kulturhuvudstad'98 åtar sig att

- utge en samproduktionsersättning i enlighet med vad som stadgas i punkt 4

nedan,

- informera om Projektet i sin marknadsföring enligt de riktlinjer som specificeras

iBilaga 2.

3.2 Förbundet för Ekoparken åtar sig att:

- anordna programaktiviteter i Nationalstadsparken under 1,998 bl,.a. i
anslutning till invigningen av projektet "Nationalstadsparkens nya entr6er" i maj

1.998 och sammanställa dessa i ett program. Projektets programverksamhet skall

i första hand fokusera Nationalstadsparkens natur- och kulturmiljövärden,

- den programverksamhet som genomförs i direkt anslutning till invigningen av

Nationalstadsparkens nya entr6er skall vara utformad i linje med de

rekommendationer som Kulturhuvudstad'98, efter samråd med

arrangörsgruppen för de nya entr1.erna ger,

- samordna ett urval av medlemsföreningarnas aktiviteter i Nationalstadparken

under 1998 för att ingå i den planerade programverksamheten,

- tillse att erforderliga tillstånd inhämtas från berörda myndigheter,

- tillse att programmet presenteras i en trycksak och distribueras på lämpligt

sätt.



- specifiera Projektets tillgänglighet för funktionshindrade i programmet enligt

Bilaga 3 och tillse att kopia av bilagan skickas till Kulturhuvudstad '98.

11
J.J Förbundet för Ekoparken åtar sig att i de fall det är nödvändigt tillse att

respektive delprojekt ansöker om tillstånd hos polismyndigheten i Stockholm på

blankett som Förbundet för Ekoparken kan rekvirera från Kulturhuvudstad '98.

Kopia på ansökningarna skall skickas till Kulturhuvudstad '98.

4 Samproduktionsersättning

4.1, Genom en samproduktionsersättning uppgående till SEK 400.000, exklusive

mervärdesskatt, bidrar Kulturhuvudstad'98 till det grundläggande arbete som är .

nödvändigt för planeringen, marknadsföringen och genomförandet av Projektet.

4.2 Samproduktionsersättningen skall betalas till Förbundet för Ekoparken med

SEK 100.000 senast fyra (4\ veckor efter detta avtals undertecknande,

SEK 150.000 den 7 jan:uari L998 samt

SEK 150.000 den 15 juni 1.998.

4.3 Senast en månad före den andra och den tredje utbetalningen skall Förbundet för

Ekoparken skriftligen avrapportera status för tid- och arbetsplan samt det

ekonomiska läget för Projektet. I rapporten inför utbetalning av den andra

utbetalningsraten skall tydligt framgå vilka aktiviteter som preliminärt

föreslås att genomföras under L998 och ingå i programmet.

4.4 Betalningarna skall ske till Förbundet för Ekoparken postgito 4470729-7 mot

rekvisition eller mot f.aktwa som skall tillställas Kulturhuvudstad '98 senast

trettio (30) dagar före i punkten 4.2 angivna datum.

4.5 Kulturhuvudstad '98 har rätt att, efter eget val, hålla inne betalning av

samproduktionsersättningen, eller helt ställa in betalning av ersättningen eller

delar därav,

a) om det är uppenbafi. att Projektet över huvud taget inte kan genomföras

på det sätt som anges i Bilaga 1,

b) om Projektet försenas så kraftigt att genomförandet inte beräknas kunna

ske vid de i 2.1' beräknade tidpunkterna,



c) om Förbundet för Ekoparken inte följer de riktlinjer som angetts i7.1.,7.3
eller i Bilaga 2 beträffande marknadsföringen av Projektet och

användningen av Kulturhuvudstad '98:s varumärken eller

om den i 9.L omnämnda budgeten icke följs,

om Projektet ändrar karaktär i väsentligt avseende exempelvis beträffande

omfattningen,

om Förbundet för Ekoparken bryter mot någon annan bestämmelse i
detta avtal.

d)

e)

f)

5 Immateriella rättigheter mm

5.1 Förbundet för Ekoparken och de arrangerande medlemsföreningarna skall ha

äganderätten till de immateriella rättigheter som må uppkomma i anslutning till
Projektet.

5.2 Kulturhuvudstad'98 skall ha rätten att under detta avtals giltighetstid fritt
disponera de immateriella rättigheter som må uppkomma i anslutning till
Projektet i utbildnings- och marknadsföringssyfte eller f.ör att dokumentera

kulturhuvudstadsåret.

5.3 Det åligger Förbundet för Ekoparken att pä egen bekostnad inhämta nödvändiga

samtycken till användning av annans immateriella rättigheter för

marknadsföringen och genomförandet av Projektet.

5.4 Kulturhuvudstad '98 skall ha rätt att utan begränsning i tiden kostnadsfritt

använda filmer, fotografier och andra upptagningar frän Projektet i utbildnings-

och marknadsföringssyfte eller för att dokumentera kulturhuvudstadsåret 1998

men härutöver inte i något kommersiellt sammanhang. Kulturhuvudstad '98

skall även ha rätt att göra egna upptagningar för dessa ändamål. Förbundet för

Ekoparken åtar sig att förbehåIla Kulturhuvudstad '98 sådana rättigheter i de

överenskommelser som träffas med övriga parter för Projektets genomförande.



6 TV. video och radio mm

6.1, Samtliga f.rägor som rör TV-, video- och radioupptagningar respektive

utsändningar handhas av Förbundet för Ekoparken i samråd med

Kulturhuvudstad '98.

6.2 Innan Förbundet för Ekoparken träffar avtal om TV, video- och

radioupptagningar respektive utsändningar ay Projektet skall samtycke inhämtas

från Kulturhuvudsta d' 98.

7 Marknadsföring mm

7.1. Det är av väsentlig betydelse att all marknadsföring av Projektet sker i nära

samråd mellan parterna och enligt de riktlinjer som framgär av Bilaga 2.

7 .2 I all marknadsföring av Projektet skall framgä att det är resultatet av ett

samarbete mellan Kulturhuvudstad'98 och Förbundet för Ekoparken. All

marknadsföring i tryck skall vara försedd med följande text: "i samarbete med"

tillsammans med Kulturhuvudstad'98:s logotyp.

7.3 Förbundet för Ekoparken skall använda Kulturhuvudstad'98:s varumärke i

marknadsföringen av Projektet. Det är av väsentlig betydelse att användningen

sker enligt de riktlinjer som anges iBilaga 2.

7.4 Kulturhuvudstad '98 har ratt att fritt omnämna samarbetet om Projektet i sin

egen marknadsföring.

7.5 Det åligger Förbundet för Ekoparken att, i syfte attfölia den i Bilaga l angivna

policyn avseende prissättning av biljetter till Projektet, samråda med

Kulturhuvudstad '98.

8 Sponsring

Eventuell sponsring av Projektet måste samordnas med de sponsringsavtal

Kulturhuvudstad'98 tidigare traffat och förhandlingar med potentiella

projektsponsorer sker därför i nära samråd med Kulturhuvudstad'98.

8.1



8.2 Innan avtal om sponsring av Projektet tråff.ats skall samtycke inhämtas från

Kulturhuvudstad '98.

9 Budget

Förbundet för Ekoparken har upprättat en budget över planeringen,

marknadsföringen och genomförandet av Projektet, Bilaga 4. Av budgeten skall

framgä vid vilka tidpunkter de olika intäkterna skall ha influtit respektive

kostnader bestridits.

9.1,

9.2 Det åligger Förbundet för Ekoparken att omedelbart informera

Kulturhuvudstad'98 om inträffäde eller befarade awikelser från budgeten.

10 Information och kontaktpersoner

10.1 Vardera parten har utsett en kontaktperson genom vilken de huvudsakliga

kontakterna med den andra parten sker. Kontaktperson för Kulturhuvudstad'98

är Mats Widbom och kontaktperson för Förbundet för Ekoparken är Richard

Murray.

1,0.2 Förbundet för Ekoparken skall hålla Kulturhuvudstad '98 informerad om det

detaljerade programmet (bland annat tid, plats, pris) samt eventuella

förändringar av detsamma.

L0.3 Senast fura (4) veckor efter Projektets slutförande skall parterna sammanttåffa

f.ör att gemensamt utvärdera efiarenheterna från Projektet. Vid detta möte skall

kontaktpersonen Richard Murray tillhandahålla samtliga parter en

slutredovisning över Projektets ekonomiska resultat tillsammans med en skriftlig

sammanfattning av Projektets genomförande, innefattande statistik över

besöksantal, försäljning m.m.



ll Fria bilietter och andra förmåner

L1..1 Kulturhuvudstad'98 skall kostnadsfritt erhålla 100 st biljetter till Projektets

program. Hur biljetterna fördelas mellan delprojekten beslutas i samråd mellan

parterna.

1.1..2 I övrigt skall Kulturhuvudstad'98 ha företråde till 150 st biljetter till Projektets

program till grupprabattpris.

72 Ansvar för skada eller förlust

1,2.1, Kulturhuvudstad '98 svarar inte för skada eller förlust som kan åsamkas

Förbundet för Ekoparken till följd av Projektet.

1.2.2 Förbundet för Ekoparken åtar sig att ersätta Kulturhuvudstad'98 för vad

Kulturhuvudstad'98 kan tvingas utge till tredje man för skada eller förlust som

uppkommit i samband med Projektet.

13 "Force maieure"

1,3.1 Part ar befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt

detta avtal om underlåtelsen har sin grund i omständighet som ligger utanför

parts kontroll och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen. Som sådan

befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller

underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på

arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter. Så snart hindret upphör

skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

1,3.2 Part som önskar befrielse enligt 13.1 skall utan dröjsmål underrätta den andra

parten därom.

1,3.3 Oavsett vad som sägs ovan om befrielse från påföljd har part tätt att säga upp

avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas

med mer än tre (3) månader.



t4 Övrigt

1,4.L Förbundet för Ekoparkens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte,

vare sig helt eller delvis, överlåtas eller pantsättas utan Kulturhuvudstad '98:s

skriftliga godkännande.

1,4.2 Avtalet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av de frågor som

avtalet berör och ersätter tidigare skriftliga eller muntliga utfästelser och

åtaganden. Ändringar i och tillägg till avtalet skall ske skriftligen.

15 Avtalstid

15.1 Avtalet träder i kraft vid undertecknande av båda parter och gäller till och med

dess att en godkänd redogörelse har inlämnats till Kulturhuvudstad '98 i enlighet

med 10.3.

1.6 Förtida upphörande

1"6.1, Avtalet upphör omedelbart att galla om beslut fattas om att

Kulturhuvudstadsåret 1998 inte skall genomföras.

1,6.2 Vardera parten har rätt att såga upp detta avtal till omedelbart upphörande

- om den andra parten i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter

enligt avtalet eller

- om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar,

träder i likvidation eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

1,6.3 Oavsett om avtalet sägs upp eller ej, skall part gottgöras skada som uppkommit

genom avtalsbrott. Om avtalet upphör till fölid av att Kulturhuvudstadsåret

1.998 inte skall genomföras har dock ingen av partern a rätt till skadestånd eller

annan ersättning från den andra parten.



L7 Tvist

1,7.1, Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt

Stockholms Handelskammares Skitjedomsinstituts regler för förenklat

skiljeförfarande.

Av detta avtal har två original upprättats av vilka vardera parten tagit sitt

Stockholm den 30 oktober 1,997

STOCKHOLM - EUROPAS

I(ULTURHUVUDSTAD 1998 AB

FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN

Carin Fischer

L,.; {'t /

Richard Murray
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