Kunskap och inspiration sedan 1993

Samarbetsavtal – bli ett gott exempel!
Ekocentrum är en mötesplats för akademi, näringsliv, offentlig sektor och
civilsamhället. Här kan ni visa era lösningar för en hållbar utveckling, med hjälp av
Ekocentrums engagerade och kunniga personal.
Sedan 1993 sprider Stiftelsen Ekocentrum kunskap och inspiration till besökare och
utbildningskunder runt om i Västsverige. Ekocentrum driver Sveriges största permanenta
utställning för hållbar utveckling. Denna används som en pedagogisk arena för Ekocentrums
kurser.

Besökare
Under 2017 hade Ekocentrum drygt 14 100 besökare fördelat på företag (54 %), offentlig
sektor (18 %), högskolor och gymnasieskolor (11 %) samt övriga (17 %). Läs mer här!
Våra besökare kommer huvudsakligen från (Väst)sverige, men vi har även långväga
besökare exempelvis utländska delegationer från EU, Kina, Ryssland och Sydkorea.
Events och kurser
Ekocentrum arrangerar årligen ett antal uppskattade seminarier samt kostnadsfria
kvällsföreläsningar för allmänheten. Till kalendariet här. Ekocentrum fungerar också som
konferensanläggning, för kund- eller personaldagar och många andra events.
Våra utbildningar lockar både dem som är nya inför hållbarhetsfrågor och även experter.
Vi har ett nätverk av konsulter och forskare som vi samarbetar med för att erbjuda vassa
events och kurser.
Sedan flera år är vi lokal nod för den gröna liberala tankesmedjan Fores, något som
breddat vårt redan stora kontaktnät ännu mer. Vi gör regelbundet events tillsammans,
där även våra övriga partners erbjuds plats att tala och delta som gäster.
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Som samarbetspartners hjälps vi åt att stärka varandra
Samarbetsavtalet ger er en rad möjligheter att nyttja mötesplatsen Ekocentrum!
Varför inte använda Ekocentrum som ett showroom för era kunder och andra
intressenter? De som provat vet att det är uppskattat!
Ett ”paket” hos oss innebär att vi erbjuder er en yta i utställningen på 100 cm bredd och
240 cm höjd, under ett år, samt en rad förmåner som vi bakat in i erbjudandet:
• Nå ut till Ekocentrums besöksgrupper från näringsliv, offentlig sektor,
gymnasieskolor, folkhögskolor, YH-kurser, universitet och högskolor.
Besöksstatistik 2017 här!
• Möte med Ekocentrums utbildare en gång under året för att förmedla information
som utbildarna i sin tur använder under kurstillfällena.
• Varje ”paket” ger er möjlighet att synas i vår inspirerande utställning ”Hållbar stad
– hållbart samhälle” med en monter 100 cm bred och 240 cm hög, under avtalets
period.
• Ni får kostnadsfritt nyttja Ekocentrums möteslokaler 2 gånger per år ”paket”.
under avtalsperioden. Glöm inte utställningen – där kan vi göra spännande events!
• Ni får delta i Ekocentrums seminarier – och bli inbjudna som talare när det passar.
• Friplats för 2 personer per ”paket” på valfri öppen grundläggande miljöutbildning.
• En friplats per ”paket” i Ekocentrums nätverk för miljösamordnare och partners.
• Nå ut med nyheter till ca 8000 personer via Ekocentrums nyhetsbrev 10 ggr/år,
samt genom sociala medier. Där förmedlar vi gärna era hållbara nyheter!
• Parterna länkar till varandras hemsidor.
Välkommen till mötesplatsen för hållbarhetsfrågor!

Publik vid kvällsevent med Anders Wijkman och Fores, 2018-03-20.

Diskussion om kretsloppsfrågor i utställningen våren 2018.
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Avtalsvillkor gällande utställningsmaterial - exempel
1. Stiftelsen Ekocentrum och NN - har ingått avtal om samarbete i Ekocentrums
utbildningscentrum för hållbar utveckling.
2. NN ska i Ekocentrums permanenta utbildningscentrum i Göteborg visa och informera om
sin verksamhet. B är införstådd med Stiftelsen Ekocentrums ändamål, arbetssätt och
uppdrag att utbilda och informera besökare om vägar till ett hållbart samhälle med
utgångspunkt i ett miljöperspektiv, tillgängliga lösningar, varje individs beteende,
verksamheters ansvar och behovet av samverkan.
3. NN hyr för detta monterplats i moduler som är 100 m breda och 2,40 m höga.
Överenskommen avtalsperiod är XXXX-XX-XX – XXXX-XX-XX.
4. Kostnad: 40 000 kr per paket och år exkl. moms. Kostnaden faktureras årsvis i förskott.
5. Avtalets uppsägningstid är 3 månader. Är avtalet inte uppsagt per den XXXX-XX-XX gäller
det för ytterligare 12 månader till nu gällande årsbelopp.
6. NN svarar för ändamålsenlig transport och sina transportkostnader till och från
utställningslokalerna. NN ansvarar för ev. försäkring av utställningsmaterialet.
7. Montering av färdigproducerade skärmar görs om så önskas av Ekocentrum. Installationer
av teknisk utrustning och motsvarande utförs av utställaren om ej annat avtalas.
Uppställning av monter, liksom ev. förändring av monter, skall i förväg meddelas
Ekocentrum. Utformningen ska ske enligt Ekocentrums riktlinjer.
8. NN skall ge Ekocentrum sådan muntlig och skriftlig information att Ekocentrum kan utföra
uppgiften att informera utbildningsdeltagarna. NN har även ett ansvar för att
informationsmaterial hålls aktualiserade.
9. Ekocentrum skall se till att eventuellt broschyrmaterial och/eller digital information finns
tillgängligt för besökarna. Ekocentrum ansvarar för städning och annan tillsyn. Länkar till
och från Ekocentrums hemsida upprättas, inklusive kort presentation.
10. Efter avslutad avtalsperiod skall B på egen bekostnad transportera bort sitt utställda
material. Eventuella hämtningskostnader eller andra kostnader för utställaren täcks av
utställaren själv. Ej avhämtat utställningsmaterial tillfaller Ekocentrum och eventuella
kostnader för övertidshyra, borttransport och destruktion debiteras utställaren. Tidplan
för demontering och borttransport kommer att meddelas i god tid före verkställande.
11. NN kan häva avtalet om Ekocentrum gör sig skyldig till avtalsbrott av väsentlig betydelse.
12. Tvist avgörs av allmän domstol.
Göteborg den XXXX-XX-XX
Underskrift Ekocentrum

Datum:
Underskrift NN
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