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ÖVERENSKOMMELSE MELLAN SALA  KOMMUN  OCH  SALA  MUSIKRÅD

Mellan Sala kommun, kultur- och fritidsnämnden, nedan kallad kommunen, och Sala

Musikråd, nedan kallad föreningen, har  träffats  följande överenskommelse.

1. Föreningen erhåller 235 000 kr  i  verksamhetsbidrag per år för perioden

2018-2019

2. Medlen utbetalas  i  januari månad

3. I all utåtriktad marknadsföring ska det framgå att Sala kommun är

bidragsgivare; ”med stöd av Sala kommun"

4. Motivet för föreningsstödet på 235 000 kr är:

. Föreningen samordnar den frivilliga musikverksamheten i Sala kommun,

såsom: Sala Musiksällskap, Sala Blåsorkester, Adamskören, Blåslaget,

Sala Storband samt Sala Kammarkör

. Från: Stödet fördelas till olika musiksammanslutningar Till: Fördela det

kommunala bidraget till ovan angivna musiksammanslutningar

. Planera och genomföra konserter gällande ovan föreningar

' Ansvara för Valborgsmässofirandet i Stadsparken, för Vilket föreningen

kan ansöka om särskilt bidrag

- Föreningen uppmuntras att marknadsföra publika arrangemang i

kommunens Evenemangskalender samt de marknadsföringskanaler som
kommunen erbjuder.

5. Överenskommelsen är tvåårig.

6. Föreningen har möjlighet att omförhandla överenskommelsen senast 1
september året ut innan utbetalning sker. Detta skall ske skriftligen.

Kommunen har rätt att häva detta avtal under förutsättning att politiska

beslut om minskad budget av kulturbidrag fattas. Kommunen skall

underrätta motparten om förändringen senast  1  september året innan

utbetalningen sker. ] händelse av avtalets upphörande har föreningen ingen

rätt till ersättning för den avbrutna avtalsperioden.

7. Föreningen ska efter varje kalenderår inkomma med en
verksamhetsbeskrivning, inkl en ekonomisk redovisning till kommunen.
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8. Part får häva  detta  avtal om  motpart inte  fullgör sina åligganden och rättelse

inte sker utan dröjsmål efter erinran under förutsättning att avtalsbrottet är

av väsentlig betydelse. Avtalet upphör utan hävning om föreningen upplöses.

9. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var

sitt.

10. Detta avtal gäller endast under förutsättning av kultur- och fritidsnämndens

godkännande.
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er Larsson Lars Kvarnstrom

Ordförande, Kultur- och Fritidsnämnden Ordförande, Sala Musikråd

 


