södertälje

kommun

Avtal med Nattvandrarna i Mölnbo inom
södertälje
§l

Parter
Avtal har träffats mellan Södertälje kommun, Vårdinge-Mölnbo
kommundelsnämnd, nedan kallad KDN och Nattvandrama i Mölnbo (org. nr.
802410-3460), nedan kallad förening.

§2

Omfattning
Avtalet avser Nattvandrama i Mölnbo. Nattvandrama i Mölnbo erhåller från
KDN ett årligt verksamhetsbidrag, i den utsträckning, under de förutsättningar
och i de former som framgår av detta avtal. Nattvandrama i Mölnbo förbinder
sig att bedriva verksamhet i Södertälje med inriktning, omfattning och form som
framgår av detta avtal.

§3

Avtals tid
Avtalet gäller för perioden 2017-01-0 l till och med 2018-12-31. Avtalet upphör
automatiskt vid avtalsperioden utgång utan särskild uppsägning.

§4

Allmänna Riktlinjer
Föreningen skall följa kommunens allmänna riktlinjer för föreningsbidrag.

§5

Samråd
Föreningen är en ideell förening med fullt ekonomiskt ansvar för sin verksamhet
i Södertälje Kommun. Samråd med KDN gällande verksamhetens innehåll och
utformning ska ske minst l gång varje verksamhetsår.

§6

KDN prestation
• Nattvandrama i Mölnbo erhåller ett bidrag på 150 000 kronor per år

§7

Nattvandrarna i Mölnbo prestation
• Föreningen förbinder sig att verka för att engagera vuxna att vistas bland
ungdomar på kvällar och nätter genom nattvandring
• Föreningen förbinder sig att verka för att vara en vuxen förebild och ett
stöd för våra ungdomar samt att motarbeta våld droger och
främlingsfientlighet
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Föreningen förbinder sig att hålla öppet Fredagsgården l Otimmar/vecka
för en tid av 40 veckor/år
Föreningen förbinder sig att avrapportera utfallet i december månad
2017 till Kdn
Föreningen ska samverka med andra föreningar och organisationer
Föreningen förbinder sig att fullfölja verksamhetsplanen som årsmötet
har godkänt
Föreningen förbinder sig att årligen redovisa sina genomförda aktiviteter.

§8

Förnyat avtal
Under andra halvåret 2018 möts parterna för att påbörja diskussionen om ett
eventuellt nytt avtal för perioden efter 31 december 2018.

§9

Hävning
Part får häva detta avtal om motpart inte följer sina åligganden enligt avtal och
rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftligt påpekande. För hävning fordras att
avtalsbrottet är av väsentlig betydelse.

§ 10

Uppsägning i förtid
Vill någon av parterna säga upp detta avtal med avslutning före avtalstidens
utgång, måste uppsägning ske skriftlig med angivande av orsak, senast 6
månader före den tid då man vill att avtalet ska upphöra

§ 11

Väsentligt förändrade förutsättningar
Skulle de förutsättningar som legat till grund för detta avtal väsentligen
förändras under avtalsperioden och detta inte sker tillföljd av avtalsbrott, ska
parterna i samråd besluta om justeringar, omfattning eller uppsägning av avtalet.
Med väsentligt förändrade förutsättningar förstås här bland annat en för
föreningen förändrad associationsform, så som en övergång från ideell
föreningen till ekonomisk förening, handelsbolag eller aktiebolag, eller annan
associationsform. Ytterligare kan en kraftig ekonomisk neddragning av anslagen
till KDN utgöra en sådan väsentlig förändrad förutsättning.
KDN har vid sådant samråd, i det fall parterna inte kan nå en överenskommelse i
frågan, rätt att ensidigt avgöra huruvida de förutsättningar som legat till grund
för detta avtal väsentligt förändrats.
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§ 12

Tvist
Tvister angående detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

§ 13

Gällande avtal
Detta avtal ersätter det tidigare avtalet som gäller nattvandring mellan
Nattvandrarna i Mölnbo och KDN. Avtalet har upprättats i två likalydande
exemplar, varav parterna tagit varsitt exemplar.

Södertälje den ____/_ _ _ 2017

Södertälje den ____/_ _ _ 2017

För Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

För N attvandrarna i Mölnbo

Björn Eriksson
Ordförande

Mikael Kimsjo
Ordförande
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Ansökningsdata
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Mikael Kimsjö
Lövnäsvägen 6
153 60 Mölnbo
08-55154072

Telefax:
Organisationsnr.:
Kontotypikon to:

Avslag/Bevakning

Beräkning
Förs/agsbelopp:
Avdrag%:
Beslutat belopp:

80241 0-3460
nr: 1086414-8

SEK
0%
SEK

Av/agsdatum:

-

Meddelande:

Signatur:

Ansökningsdata
Rubrik

Aktuellt antal betalande medlemmar
Medlemmar folkbokförda i Södertälje
Pojkar/Män 0-20 år
Pojkar/Män 21-64 år
Pojkar/Män 65 år och äldre
Totalt antal Pojkar/Män i Södertälje
Flickor/Kvinnor 0-20 år
Flickor/Kvinnor 21-64 år
Flickor/Kvinnor 65 år och äldre
Totalt antal Flickor/Kvinnor i Södertälje
Totalt antal medlemmar i Södertälje
Medlemmar folkbokförda utanför Södertälje
Pojkar/Män 0-20 år
Pojkar/Män 21-64 år
Pojkar/Män 65 år och äldre
Totalt antal Pojkar/Män utanför Södertälje
Flickor/Kvinnor 0-20 år
Flickor/Kvinnor 21 -64 år
Flickor/Kvinnor 65 år och äldre
Totalt antal Flickor/Kvinnor utanför Södertälje
Totalt antal medlemmar utanför Södertälje
Totalt antal medlemmar i fören ingen
Totalt antal familjemedlemsskap
Ändamål för sökt bidrag
Kort beskrivning

Registrerat ansökningsvärde

40
20

o

60
46
20

o

66
126

o
o
o
o
o
o
o
o
o
126
o
Föreningens verksamhet beslutas på årsmötet (ej
bestämt i skrivande stund ).styrelsens förslag till
verksamheten 2017 är dock framtagen och ligger till
grund för det beslutet.
Föreningen fick under våren av KON beviljat ett totalt
bidrag om 112,000 kr avseende att vi vill förstärka och
utveckla fritidsgården med hjälp av en anlitad ordinarie
fritidsledare.
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Syftet var att skapa kontinuitet för både barn och vuxna,
samt avlastning till alla föräldrar som driver
verksamheten på frivilligbasis.
Henrik Kimsjö med lång erfarenhet anlitades och en
aktivitetsplan för att kunna hålla gården öppen även på
onsdagar togs fram.
?Olyckligtvis? (för föreningen) plockade kommunen
upp Henrik och erbjöd honom en tjänst som fältassistent.
Sedan senhösten har vi hittat en ersättare till Henrik,
Karin Langseth från Järna med erfarenhet av att jobba
med barn och ungdomar stärker nu upp verksamheten
för 2017.
Karin har tagit vid där Henrik slutade, och genomför i
skrivande stund de planer vi tänkt skulle varit på plats
redan hösten 2016, men som nu förskjutits delvis.
Kring årsskiftet 2016/2017 återupptogs också
nattvandringen som legat nere under några år.
Samarbetet med närliggande fritidsgårdar och kommun
och skola ses över, och planen är att göra
fredagsgården till ett alternativ även för de lite äldre
barnen i kommundelen genom att öppna ytterligare en
dag i veckan .
Målgruppen är då tjejer och killar, primärt i
högstadieåldern 12-15år.
Målsättningen är att våra ungdomar kan stanna kvar
och han en meningsfull fritid lokalt, även i Mölnbo med
omnejd.
Budget
Föreningen fick redan i april utbetalt 74,667 av de
beviljade 112,000kr för Henrik ( numer Karin ).
Av dessa har 24,650 används till ändamålet. 50,017 kr
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kvarstår mao att disponera under 2017 ..
Några av de planerade aktiviteterna 2016 har förskjutits
varför föreningen med sig in i 2017 tar en likviditet om
totalt 156, 158kr
Budget för 2017 som helår uppgår till totala kostnader
om 344,897 kr.
Sponsorer, medlemsavgifter och försäljning på gården
täcker 52,800 kr.
Befintliga medel om 156,158 kr finnes.
Sökt belopp
Belopp (ej mellanslag, kommatecken eller kr)

Rapportnamn 8/DRAG-ANSÖKAN

147000
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