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Samarbetsavtal IDEELL ARENA  

§ 1 Syfte  

Samarbetet i IDEELL ARENA har till syfte att:  

• initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och 

tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledarskap  

• främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att 

initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan 

forskare, universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna  

• utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och tjänstemän 

inom ideell sektor  

Samverkan i IDEELL ARENA bygger på ett gemensamt ansvarstagande för 

utvecklingsarbetet och en avsikt att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i 

programaktiviteterna.  

§ 2 Verksamheten  

IDEELL ARENAs verksamhet skall primärt vara stödjande, d.v.s. så långt som möjligt syfta 

till att initiera programverksamhet i linje med avtalets syfte utan att ikläda sig ekonomiskt 

ansvar.  

IDEELL ARENAs verksamhet får bara sekundärt vara att ta ekonomiskt ansvar för att driva 

eller arrangera programverksamhet.  

§ 3 Tillkommande och utträdande part samt samarbete med utanför stående 

organisation.  

Avtalsparterna är överens om att ytterligare organisationer, som har ett ideellt samhällsnyttigt 

syfte med sin verksamhet, skall kunna gå in som avtalsparter. I första hand skall 

riksorganisation vara avtalspart. I det fall riksorganisation väljer att stå utanför avtalet har 

regional eller lokal del av riksorganisationen rätt att vara avtalspart. Lokala och regionala 

organisationer som saknar riksorganisation äger rätt att gå in som avtalspart.  

IDEELL ARENAs samarbete med andra organisationer utanför detta avtal regleras i 

instruktioner till den s.k. styrgruppen.  
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Avtalsparts rätt att säga upp avtalet regleras i § 7.  

§ 4 Avtalsparternas inbördes rättigheter och skyldigheter  

Årligt partnerskapsmöte med avtalsparterna skall hållas minst en gång per år. Därtill kommer 

ett årligt idémöte för samtliga partners. Det årliga partnerskapsmötet skall äga rum senast 

inom två månader efter verksamhetsårets utgång. Kallelse skall utsändas senast en månad före 

mötet genom styrgruppens försorg. Varje avtalspart skall vid det partnerskapsmötet 

representeras av ett befullmäktigat ombud. Varje ombud har en röst.  

Vid det årliga partnerskapsmötet skall följande punkter behandlas:  

a) rapport från styrgruppen över senaste årets arbete  

b) ekonomisk redovisning med rapport från de som granskat redovisning  

c) om så erfordras förslag till fördelning av balanserad förlust samt redovisning av ej 

reglerade poster mellan avtalsparterna för verksamheten under föregående år  

d) val av styrgrupp på 8 – 15 ledamöter; styrgruppen utser inom sig en ordförande och vice 

ordförande; avtalspart får ha högst 1 representant i styrgruppen  

e) förslag från styrgrupp eller från enskild avtalspart  

f) beslut om årsinsats och om behov föreligger bidrag från avtalsparterna till den 

gemensamma verksamheten  

g) instruktioner till styrgruppen för nästa års verksamhet, inklusive de ekonomiska ramarna.  

Avtalspart har ingen annan förvaltningsrätt än den som tillkommer den genom de 

organiserade mötena mellan avtalsparterna.  

Till avtalsparterna skall var fjärde månad utsändas en rapport innefattande en redogörelse av 

den ekonomiska ställningen samt genomförd och planerad verksamhet. Om 10% av antalet 

avtalsparter begär det med anledning av rapporten, skall extra möte med avtalsparterna hållas 

inom en månad från gjord begäran.  

§ 5 Avtalsparternas förhållande till tredje man  

Avtalsparterna har genom detta avtal avstått från att själva företräda samarbetet IDEELL 

ARENA. Vem eller vilka som med bindande verkan för avtalsparterna äger företräda 

samarbetet skall anges i de årliga instruktionerna till styrgruppen.  

Företas rättshandling för samarbetets räkning skall detta tydligt markeras.  

§ 6 Ekonomi  

IDEELL ARENA ska finansieras på ett sådant sätt att dess oberoende icke kan ifrågasättas. 

Verksamheten finansieras genom startavgifter, årsinsatser (beslutade verksamhets- och 
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förlusttäckningsbidrag), försäljningsintäkter samt anslag och s.k. medfinansiering. 

Årsinsatsernas storlek är beroende av de olika avtalsparternas årsomsättning.  

Om styrgruppen finner, att det är av värde för samarbetet, kan avgifterna fullgöras genom 

överförande av egendom eller utförande av tjänster för IDEELL ARENA.  

Verksamhetsåret är kalenderår.  

Ger ett verksamhetsår ett överskott, skall överskottet balanseras i ny räkning. Ett underskott 

skall avräknas från balanserat överskott. Uppkommer därigenom balanserad förlust, skall 

förlusten täckas genom tillskott från avtalsparterna. Fördelningen mellan avtalsparterna 

grundas på vars och ens omsättning under verksamhetsåret.  

Tillgångar i IDEELL ARENA samäges av avtalsparterna i förhållande till respektive 

avtalsparts omsättning från föregående år. För skulderna svarar den avtalspart som ingått 

avtalet ifråga. Därefter fördelas internt skulderna mellan avtalsparterna i relation till 

omsättningen från föregående år.  

§ 7 Avtalets giltighet och dess upplösning  

Detta avtal gäller tills vidare.  

Avtalspart kan säga upp avtalet när som helst. Avtalsparten utträder då ur samarbetet vid 

utgången av den löpande verksamhetsperioden dock tidigast fyra månader efter uppsägningen.  

Vid övriga likvidationshandlingar enligt ”Lag om handelsbolag och enkla bolag” skall, där det 

är möjligt, samarbetet inte upphöra utan den avtalspart, som är grunden till 

likvidationsanledningen, skall uteslutas.  

IDEELL ARENA skall likvideras, om majoriteten av avtalsparterna bestämmer så på det 

årliga mötet mellan avtalsparterna. I det fall överskott finnes skall detta användas så att det 

främjar det syfte som framgår av §1 i detta avtal. Mötet mellan avtalsparterna beslutar om 

detta.  

§ 8 Revision  

Revision sker inom ramarna för den ordinarie revisionen hos den organisation som fått i 

uppdrag att sköta IDEELL ARENAs ekonomiska redovisning.  

§ 9 Tvist rörande avtalet  

Tvist mellan parterna rörande detta avtal avgöres av domstol.  

§ 10 Hänvisning till tillämplig lag  

Detta avtal kompletteras av reglerna i 4 kap (Enkla Bolag) lag (1980:1102) Om handelsbolag 

och enkla bolag och där givna hänvisningar till 2 kap samma lag.  

Undertecknas med datering av behöriga firmatecknare för samtliga avtalsparter.  
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IDEELL ARENA:s verksamhetsform 

IDEELL ARENA är vad som juridiskt sett kallas ett enkelt bolag. Det betyder att IDEELL 

ARENA inte är en juridisk person utan endast ett samarbete mellan ett antal självständiga 

ideella organisationer. Samarbetsavtalet sluts således dessa organisationer sinsemellan och är 

det dokument som reglerar projektets formella delar kring till exempel ansvarsfrågor. 

I praktiken betyder detta att IDEELL ARENA inte kan anställa personal, inte inneha 

bankkonto, inte teckna firma eller avtal, inte ta emot eller skicka fakturor. Därför har 

partnerorganisationerna gett i uppdrag åt organisationer i den egna skaran att utföra sådant 

arbete åt projektet. Detsamma gäller den fysiska placeringen, där projektet flyttat runt mellan 

olika partners för att bättre lära känna dessa, vilket är en spegling av den i samarbetsavtalet 

uttryckta intentionen att ta ett gemensamt ansvar för verksamheten.  

”Resan” har sedan den officiella starten 1998 sett ut så här: 

1998 (aug) – 1999 (febr)- juridisk bas Riksidrottsförbundet – placering IFHS Bosön, Lidingö 

1999 (mars-dec) – juridisk bas Arbetsgivaralliansen- placering IOGT-NTO-Gården, Klara 

Södra 

2000 – juridisk bas och placering på Arbetsgivaralliansen, Döbelnsgatan 

2001 – juridisk bas KFO – Kooperationens Förhandlingsorganisation- placering KF-huset vid 

Slussen 

2002- juridisk bas och placering på KFO – Kooperationens Förhandlingsorganisation i Gamla 

Stan 

2003- juridisk bas och placering på Synskadades Riksförbund i Enskede 

2004-2005 – juridisk bas och placering på Cancerfonden, David Bagares gata 

2006-2007 – placering på Vårdförbundet, Adolf Fredriks kyrkogata 

2008-2010 – placering hos Studieförbundet Bilda, Folkbildningsgården, Älvsjö 

2010 (sept) – 2012 placering hos Hyresgästföreningen, Stockholm 

2013- placering hos Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholm 

Från och med 2006 och tills vidare finns den juridiska basen på Arbetsgivarföreningen KFO. 

På varje partnerskapsmöte, IDEELL ARENA:s årliga beslutsmöte, utses en styrgrupp med 

syfte att gentemot projektets samarbetspartners ansvara för att utvecklingsarbetet, 

verksamheten och ekonomin drivs på ett sådant sätt att det stämmer överens med 

samarbetsavtalets intentioner. På partnerskapsmötet preciserar partners uppdraget till den 

styrgrupp som utsetts i en instruktion, se nedan. 
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Partneravgifter 

Startavgift och årsavgifter för IDEELL ARENA:s partners 

Senast reviderat på partnerskapsmötet 2013. 

a/ Startavgift är 15 000 kronor för varje avtalspart. 

b/ Till grund för insats från och med år 2 ligger omsättningen i föregående års redovisning i 

en ökande skala enligt tabell nedan. 

Basbelopp 2013 - 44 500 kr 

 

Omsättning Procent av 

basbeloppet 

Årsavgift 2013 

0-3 mkr 15 6 675 

3-10 mkr 25 11 125 

10-30 mkr 40 17 800 

30-50 mkr 50 22 250 

50-100 mkr 60 26 700 

100-200 mkr 70 31 150 

200-500 mkr 95 42 275 

500 mkr eller mer 120 53 400 

 

 

 


