Mellan Sparbanksstiftelsen Skaraborg, org. nr. 855900-6385 (nedan ”Sparbanksstiftelsen”) och Vara
Konserthus AB, org. nr. 556872-7704 (nedan ”Konserthuset”)(tillsammans nedan kallat ”parterna”) har
ingåtts följande

Samarbetsavtal
Bakgrund
Vara kommun (nedan ”kommunen”) avser att uppföra en s.k. black box (nedan ”blackboxen”) för
konserthusets verksamhet. Sparbanksstiftelsen vill inleda ett samarbete med del av konserthuset avseende
verksamhet i blackboxen. Sparbanksstiftelsen Skaraborg äger Sparbanken Skaraborg AB. I marknadsföring
enligt detta avtal är det Sparbanken Skaraborg AB som avses att marknadsföras.
Konserthusets åtaganden
Konserthuset åtar sig att
1. Blackboxen ska heta ”Sparbanken Blackbox” och ges en egen logotyp innehållande namnet
(nedan ”logotypen”). Konserthuset ska utforma logotypen i samråd med Sparbanksstiftelsen och
med kommunen, för att säkerställa att det sker i enlighet med kommunens gestaltningsprogram.
2. Efter blackboxens färdigställande placera två skyltar med logotypen på den högsta delen av
blackboxens externa fasad, väl synliga. Skyltarna ska vara placerade på två olika sidor av
blackboxen. Konserthuset ska bestämma logotypens placering i samråd med Sparbanksstiftelsen
och med kommunen, i enlighet med kommunens gestaltningsprogram.
3. Exponera logotypen på den stora digitala tavlan som möter besökare utanför entrén till
Konserthuset samt på monitorer inne i Konserthuset, i samband med föreställningar i
blackboxen.
4. Exponera logotypen vid Vara Konserthus tryckta och digitala skyltning och marknadsföring.
Konserthuset beslutar formerna för marknadsföringen.
I nuläget innebär det att logotypen kommer att finnas med i det programblad som tryckts och
skickas till hushåll. Logotypen kommer även att visas på kommunens nya digitala skyltar vid E20,
en i södergående riktning och en i norrgående riktning, i samband med föreställningar i
blackboxen.
5. Erbjuda Sparbanksstiftelsen 6 biljetter kostnadsfritt till alla arrangemang i konserthuset där
konserthuset är arrangör, såväl på stora scenen som i blackboxen.
6. Erbjuda två värdskapsmöten om året (ett i februari månad och ett i september månad) där
företrädare för Sparbanksstiftelsen inbjuds tillsammans med ledningen i Konserthuset.

Sparbanksstiftelsens åtaganden
Sparbanksstiftelsen åtar sig att
1. Betala 2 000 000 kr (två miljoner kronor) till konserthuset. Pengarna ska betalas ut under januari
månad 2019.
2. Stå för kostnaden för den skylt som ska placeras på blackboxen, samt för kostnader för underhåll
och eventuella reparationer eller utbyte av skylten, till exempel vid utbyte av logotype.
Sparbanksstiftelsens rättigheter
Sparbanksstiftelsen har rätt att
1. Använda logotypen i sin egen marknadsföring efter godkännande från Konserthuset.
2. Arrangera ett evenemang per år för besökare från Vara, Essunga, Skara och Götene kommuner,
där de kan ta del av kulturutbudet. Evenemangen kan ha ett tematiskt innehåll riktat till vissa
målgrupper vilket i så fall bestäms av Sparbanksstiftelsen i samråd med Konserthuset.
Konserthuset ska därvid tillhandahålla blackboxen (inklusive ljud- och ljusanläggning) utan
kostnad. Sparbanksstiftelsen står för övriga kostnader i samband med arrangemanget.
3. Arrangera ett evenemang per år för sin egen personal och/eller kunder. Konserthuset ska därvid
tillhandahålla blackboxen utan kostnad (inklusive ljud- och ljusanläggning). Sparbanksstiftelsen
står för övriga kostnader i samband med arrangemanget.
Övriga bestämmelser
Detta avtal inskränker inte på något sätt Konserthusets redan ingångna eller rätt att i framtiden ingå
sponsoravtal eller samarbeten med andra aktörer.
Om en part inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal ska parten ersätta den andra parten med en
motsvarande prestation eller, om det inte kan ske, en skälig ersättning för den uteblivna prestationen.
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad
lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, krig, förlust eller förstörelse av
data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse eller
naturkatastrof av större omfattning, och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet.
Avtalets giltighet
Genom undertecknande av detta avtal blir avtalet bindande för parterna. Avtalets giltighet är dock
avhängigt på att det först godkänns av Kommunstyrelsen i Vara kommun. Om Kommunstyrelsen i Vara
kommun beslutar att inte godkänna avtalet förfaller det i sin helhet, och avtalet blir sålunda utan verkan,
vilket innebär att eventuella erlagda prestationer ska återgå och ingen av parterna ska därefter ha några
kvarstående anspråk på den andra parten med avseende på detta avtal.

Avtalet är giltigt i femton år efter att Kommunstyrelsen i Vara kommuns beslut att godkänna det vinner
laga kraft, varpå det upphör utan uppsägning. Avtalet kan därefter förlängas med fem år, under
förutsättning att parterna är överens om det.
Ändringar och tillägg till avtalet ska göras skriftligen.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har erhållit var sitt.
Ort, datum: _______________________
För Sparbanksstiftelsen Skaraborg, org. nr. 855900-6385

_______________________

_______________________

Liselotte J Sterneborn
Ordf. Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Annette Holgersson
Vice ordf. Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Ort, datum: _______________________
För Vara Konserthus AB, org. nr. 556872-7704

_______________________

_______________________

Sture Carlsson

Staffan Becker

Ordf. Vara Konserthus AB

VD Vara Konserthus AB

