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Samarbeidsavtale mellom Norges idrettsforbund og BUA

Norges Idrettsforbund (NIF) og BUA ønsker å samarbeide om å tilby ordninger for utlån av
idrett og fritidsutstyr.
1. Avtalens formål

Samarbeidet har som formål å gi barn og unge enklere tilgang til utstyr gjennom
utlånsordninger slik at de kan utøve idrett og være fysisk aktive etter eget ønske og behov.
2. Omfang
2.1 Partene skal:
a. Ta initiativ til å utvikle felles prosjekter for å oppnå formålet med avtalen.
b. Involvere seg i hverandres utviklingsprosjekter der det er tjenlig for begge
pruter, for eksempel BUAs Digitale brukertjeneste.
c. Samarbeide om søknader til stiftelser og andre finansieringsordninger som
tjener fotmålet med denne avtalen.
d. Jobbe aktivt for å fremme godt samarbeid mellom NIFs idrettslag og
utlånsordninger som er med i BUA
e. Legge til rette for gjensidig kompetansedeling, lokal utprøving av ulike f01mer
for samarbeid og deltakelse på hverandres arrangement.
f. Fremme samarbeidet i egne informasjonskanaler der det er naturlig, slik som
hjemmeside og relevante sosiale medier.
2.2 BUA skal:
a. Tilrettelegge for at Idrettslag kan benytte BUA ordningen for å låne utstyr til
gjennomføring av idrett og fysisk aktivitet.
b. Delta på relevante samlinger i regi av NIF for å formidle kunnskap om BUA
og hvordan drifte en utlånsordning.
c. Gi NIFs idrettslag førsteprioritet i sin rekruttering av utlånsordninger.
d. Tilby NIFs idrettslag som vurderer å bli medlem av BUA minst 1 gratis
veiledning for hvordan starte opp og/eller drive en utlånsordning.
e. Tilby NIFs idrettslag go�e priser/rabatt på medlemskap i BUA.
f. Gi NIF sentralt tilgang på BUAs rapport som viser utviklingen i antall barn og
unge som benytter utlånsordninger og er i aktivitet.
g. Aktivt formidle kontakt mellom kommuner og idrettslag i NIF som ønsker å
etablere utlånsordninger, der BUA er i dialog med kommunen.
h. Utfo1me søknader til Stiftelser og andre finansieringsordninger som nevnt i
pkt. 2 c)

2.3 NIF skal:
a. Tilrettelegge for at BUA kan etablere samarbeid med NIFs idrettslag om å etablere og
drive utlånsordninger.
b. Være en pådriver for at det blir etablert flere utlånsordninger i Norge.
c. Delta på minst ett årlig BUA-arrangement.
3. Bruk av NIFs logo

NIFs kommersielle logo kan bare benyttes i tilknytning til samarbeidet under denne avtalen,
og må ikke benyttes i sammenheng med kommersielle samarbeidspartnere som BUA måtte
ha.
BUA er innforstått med at all bruk av NIFs kommersielle logo bare kan benyttes der det
foreligger skriftlig samtykke fra NIF.
4. Bruk av BUAs logo

NIF kan benytte BUAs logo uten å måtte innhente BUAs samtykke i sammenhenger som
dekkes av samarbeidsavtalen. Ut over dette må NIF innhente skriftlig samtykke.
5. Oppsigelse

Avtalen gjelder til den blir sagt opp av en av pattene, med en 3 mnd. oppsigelsestid for begge
parter.
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