SAMARBEIDSAVTALE NATTERAVNENE NORGE
Natteravnene Norge er en landsomfattende sammenslutning av natteravngrupper som driver sin virksomhet
basert på frivillig innsats. Natteravnenes hovedmål er å bidra til trygge byer og lokalmiljøer, spesielt for barn og
ungdom. Gjennom denne avtalen blir Natteravnene Midt Telemark tilsluttet Natteravnene Norge.
Natteravnrådet er et demokratisk valgt organ som representerer Natteravnene på vegne av fellesskapet av
grupper i Norge. Natteravnrådet skal ivareta Natteravnenes interesser og er Natteravnene Norge sitt utøvende
organ mellom årsmøtene som arrangeres annethvert år. Natteravnrådet kan si opp samarbeidsavtalen med
grupper som bryter med de etiske retningslinjene eller som på annen måte viser seg uskikket til å drive
natteravnvirksomhet.
Avtalens varighet
Denne avtalen gjelder frem til 01.01.2024 med muligheter for forlengelse. Dette skal være avtalt før 01.11.2023.
Tryg Forsikring er Natteravnenes hovedsamarbeidspartner og driver Natteravnsekretariatet etter avtale med
Natteravnrådet og Stiftelsen Natteravnene.
Samarbeidsavtalen mellom Natteravnene Norge og Tryg innebærer at natteravngruppene får:
▪

Natteravnjakker/refleksvester

▪

Ryggsekker/førstehjelpspakker/lommelykter/reflekser mm

▪

Brosjyrer/trykksaker

▪

Sekretariattjeneste - Natteravnsekretariatet besvarer henvendelser fra natteravngruppene på
telefon og e-post.

▪

Ulykkesforsikring - avtalen innebærer at de frivillige som går natteravn er ulykkesforsikret i Tryg når de
går natteravn, samt på vei direkte fra og til natteravning. For at forsikringen skal gjelde må vedkommende
skrives inn i loggbok før vandring.

▪

Gruppen vil kunne få en årlig driftstøtte på inntil kroner 3000,o Driftsstøtten utbetales etter mottak av årsrapport og regnskap fra gruppen.
o Driftsstøtten den enkelte gruppe får beror på gruppens størrelse, aktivitetsnivå, planer,
økonomi og behov.
o Driftsstøtten skal brukes til drift og arrangementer i eller i regi av gruppen og brukes på en slik
måte at det fremmer Natteravnenes virksomhet.
o Mottatt driftsstøtte kan ikke gis videre til andre organisasjoner, foreninger, tiltak ol.
o Dersom gruppen har betydelige midler på konto vil driftstøtten kunne bortfalle det
inneværende år.
o Hvis gruppen nedlegges skal ubenyttet driftsstøtte tilbakeføres til Natteravnene Norge.
o For å få utbetalt driftstøtte må gruppen ha organisasjonsnummer og egen bankkonto
tilknyttet natteravngruppen. Driftstøtten utbetales ikke til konto som tilhører privatpersoner.

▪

Natteravngrupper med gyldig samarbeidsavtale blir invitert til å delta på Natteravnkonferansen som
arrangeres annethvert år. Årsmøte i Natteravnene Norge avholdes på konferansen.

Natteravngruppens forpliktelser
▪

Natteravngruppen forplikter seg til å følge Natteravnenes etiske retningslinjer som er vedtatt av
Natteravnenes årsmøte. De etiske reglene følger vedlagt denne avtalen.

▪

Natteravnene skal være iført natteravnjakke/natteravnvest når de går natteravn.
Natteravnjakker/natteravnvester skal kun brukes i tilknytning til natteravning eller andre arrangementer i
natteravnregi, for eksempel på stand. Når utstyret ikke er i bruk, skal det oppbevares utilgjengelig for
uvedkommende. Det er ikke tillatt å endre på utstyret for eksempel ved påsetting av andre merker og
logoer. Natteravnjakker/utstyr må aldri lånes ut til andre. Når nattegruppen opphører skal utstyret
returneres til Natteravnsekretariatet. Utslitt/ødelagt utstyr skal destrueres eller returneres til
Natteravnsekretariatet.

▪

Natteravngruppen kan ikke inngå samarbeidsavtaler med andre forsikringsselskaper eller banker.

▪

Natteravngruppen skal innen 30.april sende årsrapport til Natteravnsekretariatet hvor de redegjør for
driften og regnskap. Skjema for årsrapport blir tilsendt fra Natteravnsekretariatet på e-post i januar.

▪

Ved bytte av kontaktperson må dette meldes inn til Natteravnsekretariatet.

Ansvarlig kontaktperson hos Natteravnene Midt Telemark
(alle opplysninger skal fylles ut):

Navn:
Adresse:
Telefon:
E-post:
Kontonummer (til gruppen):

01.06.2022
Kristin Stige Østevold
for Natteravnrådet

………………………………………
(Navn i blokkbokstaver)
for Midt Telemark

Natteravnsekretariatet: c/o Tryg Forsikring, Postboks 7070, Folke Bernadottes vei 50, 5020 BERGEN
E-post: natteravn@tryg.no Telefon: 55 17 18 55

Natteravnrådet: natteravnraadet.norge@gmail.com Nettside: www.natteravn.no

