
Samarbetsavtal mellan Karlstad Studentkår och XXXX

Detta avtal har upprättats mellan Karlstad Studentkår (KS), org.nr 873200-7888, nedan

kallat studentkåren, och Aktören, org.nr 000000-000. Parterna har enats om följande: 

§1 Syfte och ändamål

Karlstad Studentkår förbinder sig att upplåta totalt (tio) utställningstillfällen till aktören 

under avtalsperioden i Gläntan eller Hus 21 på Karlstads universitet (KAU).

§2 Bokningsregler för Gläntan & Hus 21

Aktören förbinder sig att boka sina exponeringstillfällen senast (tio) dagar och tidigast (30) 

dagar innan det önskade tillfället. Bokningar ska göras via e-post till 

studentkaren@karlstadstudentkar.se. 

KS förbehåll sig rätten att neka aktören önskat bokningstillfälle om Gläntan eller Hus 21
redan är bokad för andra aktiviteter. KS förbehåller sig även rätten att i dialog med 

aktören omboka ett tillfälle om det sammanfaller med ett evenemang på KAU som 

vanligen nyttjar Gläntan eller Hus 21 men som vid tiden för aktörens bokning inte

hunnit boka Gläntan eller Hus 21 ännu. Detta ska dock ske senast 14 dagar innan

dagen för aktörens bokning. 

Utställningstillfällen som inte nyttjats av aktören vid avtalsperiodens slut förfaller och kan 

ej sparas till ett senare tillfälle efter avtalsperiodens slut. 

§4 Ordningsregler för Gläntan & Hus 21

Aktören förbinder sig att följa dessa ordningsregler:

• Ingen direktförsäljning av varor eller tjänster får ske. Med försäljning avses inte

medlemsvärvning.

• Om ett tilltugg har en högtid (Semla fettisdagen, kanelbullar kanelbullensdag, etc)
Så får det tilltugget ej ges ut som gåvor under den specifika dagen i Gläntan eller
Hus 21.

• Utställningsytan ska städas av och återställas i ursprungligt skick efter att arbetet

är avslutat för dagen.

• Exponeringstillfällen får ej överlåtas till någon annan aktör eller tredje part.

• Aktören ska stå på angiven plats enligt bordsnumrering.

• Utgivning av Give Aways ska stämmas av med KS innan utgivning sker. KS äger

rätten att neka till utgivning.

• Musik får spelas vid utställningsbordet med låg volym så länge det inte stör

personal eller besökare i Gläntan eller Hus 21. Aktören förbinder sig att stänga av

musiken vid tillsägelse från KS.

• I kontakt med personer i Gläntan eller Hus 21 förväntas aktören uppträda i

enlighet med KS:s jämställhets- och likabehandlingspolicy där alla ska känna sig

välkomna på KAU oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsskillnad, sexuell

läggning eller ålder.
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§5 Kostnad och fakturering

Aktören förbinder sig att betala 20.000 kronor (ord.pris 4000 kronor) till KS enligt faktura 
som faktureras efter påskrift med 30 dagars betaltid. Fakturan ställs till [Fakturaadress 

och referensperson]. Dröjsmålsränta kan kommas att tas ut om betalning inte sker 

senast på förfallodagen 

§6 Avtalstid

Avtalet är bindande och löper under avtalsperioden. Hävning av avtalet kan ske, utan 

återbetalning, från KS sida om Aktören bryter mot ordningsreglerna i §3. Vid en eventuell 

hävning ska en skriftlig framställning om uppsägning skickas till aktören med angivande 

av orsak. 

Parterna skall vara befriade från skyldigheter som kan följa av avtalet i det fall 

omständighet inträder som ligger utanför parternas kontroll (Force Majeure). Part äger rätt 

att häva avtalet, delvis eller i sin helhet, om sådan omständighet inträder. Hävning skall 

föregås av en skriftlig framställning om uppsägning med angivande av orsak.     

Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av bägge parter och gäller i ett år. 

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Ort och datum 
KARLSTAD STUDENTKÅR AKTÖREN 

_____________________ 
Elvira Skoglund 
Ordförande  

_______________________
Namn 
Titel

_____________________ 
Andreas Carlsson 
Kanslichef 




