Medlemsavtal
juli 2022

Medlemsorganisation: _____________________________________________
Organisationsnummer: _________________________

InfraSweden Medlemsavtal

§1.

INGRESS

Detta Medlemsavtal reglerar samarbetet inom det strategiska innovationsprogrammet
InfraSweden (”Programmet”), som finansieras av Vinnova (tilldelningsbeslut 2015-00562) inom
ramen för en gemensam satsning av myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Det övergripande syftet med Programmet är att genom samverkan möta ett antal globala utmaningar
och därigenom skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och attraktionskraft för svenska
aktörer verksamma inom innovationsområdet ”Transportinfrastruktur”. Programmets fokus ligger på
utvecklingen av framtida infrastruktur för marktransporter, dvs. vägar, järnvägar, broar och tunnlar.
Målet med Programmet är att bidra till ökad hållbarhet, utveckla konkurrenskraftiga
innovationer för transportinfrastruktur och göra transportinfrastruktursektorn öppen, dynamisk
och attraktiv.
Programmet etablerades 2015 med en utvärdering som sker var tredje år. Utvärderingen
ligger till grund för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering. Programmets längd kan vara
upp till 12 år beroende på resultatet av genomförda utvärderingar.
KTH Kungliga Tekniska högskolan är värdorganisation och Programkoordinator för Programmet. Ett
centralt syfte med Programmet är samverkan mellan olika aktörsgrupper som genom sina kunskaper
och erfarenheter bidrar till utvecklingen av området. Olika typer av aktörer kan därför ge sitt stöd
och bidra till utvecklingen av Programmet, genom att ansluta sig som medlem i InfraSweden. Det sker
genom att underteckna detta avtal

§2.

MEDLEMSKAP

Verksamheten i Programmet beskrivs i dokumentet Programbeskrivning. Förutsättningarna för hur
Programmets verksamhet ska bedrivas, hur Medlemmarna har inflyttande på Programmet och dess
utveckling och hur styrningen av Programmet sker beskrivs i dokumentet Verksamhetsstyrning.
Undertecknad till detta avtal (angiven som Medlem på signatursidan), har tagit del av ovanstående
dokument och ställer sig bakom Programmets mål, inriktning och det sätt som verksamheten bedrivs.
Undertecknad ansluter sig därför som Medlem till Programmet och förbinder sig att följa regleringen i
detta avtal tillsammans med dess bilagor.
Undertecknad förbinder sig också att aktivt arbeta för att i samverkan med övriga Parter stödja
Programmet och dess utveckling.

§3.

MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

§3.1.

Medlemmars åtaganden

Medlem i Programmet erlägger ingen kontant medlemsavgift, men Medlemmar i Programmet förväntas
och har möjlighet att bidra till verksamheten med naturainsatser förknippade med arbete i
Programstyrelse, Programkontor, Programmets Ledningsgrupp och Fokusområden samt revidering av
långsiktiga och kortsiktiga programmål, uppdatering av programagenda samt kvalitetsgranskning och
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stöd till projekt. Detta arbete arvoderas dock ej utan utgör naturainsats för Programmet, se §4.3.
Ytterligare åtaganden återfinns i §§4.2, 5 och 12

§3.2.

Varumärke

Medlem har rätt att få sin organisations varumärke visad på Programmets hemsida och i andra
sammanhang där syftet är att visa på medlemskap i Programmet. Exponering av Medlemmars
varumärke ska ges en restriktiv tolkning och vid oklarhet ska Medlem tillfrågas. Medlem har rätt att
använda Programmets varumärke i sin marknadsföring.

§3.3

Medlemsstämma

Medlem har rätt att närvara och rösta på Programmets Medlemsstämma.

§4.

RAPPORTERING OCH AVTAL

§4.1.

Projektavtal

Deltagande i Programmet kan dels ske
i.
ii.

genom särskilda aktiviter eller projekt som initieras av själva Programmet, dels
genom projekt godkända av Vinnova efter öppen utlysning.

För projekt enligt (ii) ovan, ska, i enlighet med Vinnovas allmänna villkor, ett särskilt projektavtal
upprättas som bland annat reglerar hantering av IP-rättigheter, konfidentialitet, ansvarsfördelning etc.

§4.2.

Rapportering och revision

§4.3.

Riktlinjer för in kind insatser

§5.

KONFIDENTIALITET

Medlemmarna åtar sig att tillhandahålla den information som krävs för att Programkoordinatorn ska
kunna rapportera till finansierande myndigheter. Vidare har finansierande myndigheter en självständig
rätt att genom en utsedd auktoriserad revisor granska redovisningen av kostnader och verksamhet inom
Programmet.

Beräkning av insatser i Programmet i form av in kindinsatser följer de regler som bestäms av Vinnova
och är bland annat preciserade i Vinnovas allmänna råd om godkända kostnader och godkänd
medfinansiering i bidragsärenden. Utgångspunkten för dessa är att utgifter beräknas som havda
kostnader utan vinstpålägg och att alla persontimmar räknas enligt Vinnovas riktlinjer för timtaxor. Alla
rapporterade kostnader skall vara reviderbara. Naturainsatser redovisas till Programmet fördelade på
arbetstimmar och kostnader enligt en mall tillhandahållen av Programkontoret.

För information som tillhandahålls inom Programmet, inklusive information som tillhandahålls inför
diskussioner om Programmets aktiviteter och innan projektavtal undertecknats, ska följande gälla för
skydd av konfidentiell information.
Medlemmarna åtar sig att inte använda information som de erhållit under detta Medlemsavtal för andra
ändamål än att genomföra verksamheten inom ramen för Medlemsavtalet. Därvid får t ex information
som erhållits i uppdrag inom Programmet ej spridas till utomstående tredje man, så länge denna ej är
allmänt tillgänglig i enlighet med nedan.
Medlemmarna åtar vidare sig att inte utnyttja eller röja sådan information som de får del av under detta
Medlemsavtal som är märkt ”konfidentiell”. Muntlig information skall anses som konfidentiell om den
när den lämnas ut anges vara konfidentiell och som skriftligen bekräftas vara konfidentiell av den som
lämnat informationen inom 15 dagar från den dag informationen lämnades.
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Ovan nämnda ska inte gälla information som:
-

är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom
informationsmottagarens brott mot innehållet i detta Medlemsavtal,
informationsmottagaren redan kände till innan denne mottog informationen under detta
Medlemsavtal,
Medlem mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av
konfidentialitetsavtal i förhållande till tredje man, eller
Medlem är skyldig att lämna ut enligt lag, förordning, domstolsbeslut eller börsbestämmelser.

Vardera Medlem svarar för att dennes anställda samt fysiska eller juridiska personer som engageras
eller har engagerats av Medlemmen i anledning av Programmet iakttar bestämmelserna i denna §5.

§6.

ÖVERLÅTELSE

Medlem har inte rätt att varken helt eller delvis överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta
Medlemsavtal. Medlem har dock alltid rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter till ett annat
bolag inom samma koncern, under förutsättning att Programstyrelsen informeras om och godkänner
detta före överlåtelsen.
Utträdande Medlems åtagande inom Programmet kan överlåtas i enligt med §8.2.

§7.

ORGANISATION

Programmet är ett samarbete och Parternas avsikt med detta Medlemsavtal är inte att bilda en
juridisk person. Bestämmelserna i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolagska inte
tillämpas på Parternas samverkan inom ramen för Medlemsavtalet.
Ingen av Parterna äger, i kraft av Medlemsavtalet, rätt att företräda annan Part gentemot tredje man.
Medlem ansvarar gentemot övriga Medlemmar för sina anställda och för konsulter, underleverantörer
och andra anlitade medhjälpare såsom för sig själv.

§8.

AVTALETS GILTIGHET

§8.1.

Avtalets varaktighet

§8.2.

Förtida frånträdande av Medlem

Detta Medlemsavtal träder i kraft då det undertecknats av båda Parter och gäller tillsvidare så länge
Programmet fortlöper eller tills det sägs upp i förtid.

Medlem får frånträda detta avtal när som helst med sex månaders uppsägningstid. Det åligger Medlem
att fullgöra samtliga sina förpliktelser i pågående åtagande och aktiviter inom Programmet under
uppsägningstiden, såvida inte annat överenskommes.
Utträdande Medlems åtagande inom Programmet får efter överenskommelse överlåtas till annan
Medlem, förutsatt att Programstyrelsen och/eller finansierande myndigheter godkänner det.

§8.3.

Förtida upphörande av Programmet

Beslut om förtida upphörande av Programmet får endast fattas av finansierande myndigheter via
Vinnova som ansvarig myndighet för Programmet.
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Det åligger Programstyrelsen att i samråd med Vinnova upprätta en avvecklingsplan om beslut om
förtida upphörande fattas.

§9.

ÄNDRING OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg rörande detta Medlemsavtal skall godkännas av Programstyrelsen. Om
förändringarna inte innebär några ändringar i rättigheter och skyldigheter för Medlem krävs ej ny
signering av Medlemsavtalet.
Programchefen ska skriftligen senast 30 dagar innan förändringarna avses träda i kraft meddela
Medlemmar förändringen i avtalsvillkor. Medlemmar har rätt att, senast 30 dagar efter avsänt
meddelande, skriftligen kräva förhandling om aviserade förändringar eller säga upp Medlemsavtalet
enligt §8.2.

§10.

UTESLUTNING AV MEDLEM

§10.1.

Avtalsbrott

Medlem som bryter mot detta Medlemsavtal är, vid begäran från Programstyrelsen eller av Medlem som
påverkas av avtalsbrottet, skyldig att vidta rättelse och fullgöra de skyldigheter som rimligen kan fordras.
Programstyrelsen får fatta beslut om uteslutning av Medlem om Medlemmen väsentligt åsidosätter sina
skyldigheter enligt detta avtal och väsentligen motverkar innovationsprogrammets övergripande syfte
och utveckling enligt Programbeskrivningen.
Avtalsbrott får inte åberopas om det inte påtalas inom skälig tid från att det upptäcktes eller borde ha
upptäckts (reklamation). Avtalsbrott får dock åberopas även om rättelse skett, om den avtalsbrytande
Medlemmen har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

§10.2.

Medlem i konkurs

§11.

MEDDELANDE OCH UNDERRÄTTELSER

Om en Medlem försätts i konkurs, skall Medlems konkursbo uteslutas ur Programmet, som fortsätter
sin verksamhet med övriga Medlemmar.

Om detta Medlemsavtal anger att meddelande eller underrättelse skall ske skriftligen, skall även
meddelanden via e-post gälla som skriftliga.

§12.

TVISTER

Medlemmar åtar sig att försöka lösa tvister i anledning av detta avtal genom förhandlingar och åtar sig
att inte dessförinnan inleda ett eventuellt rättsligt förfarande.
______________________
[Sida för underskrift följer]
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Detta avtal träder i kraft när båda parter har undertecknat. Avtalet har upprättats i två original-exemplar
varav parterna tagit var sitt exemplar.

Som Medlem i InfraSweden avser vi som organisation att bidra med följande programstrategiska
arbetsuppgifter:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Vår kontakt för InfraSweden: _____________________________________
Tel: __________________________ E-post:__________________________
_____________________________________________________________
Organisation

__________________________den ____________

_____________________________________________________________
Underskrift (firmatecknare eller annan behörig person)

________________________________________________________
Namnförtydligande av behörig

__________________________den ____________

_____________________________________________________________
Underskrift (firmatecknare eller annan behörig person)
KTH Kungliga Tekniska Högskolan

_____________________________________________________________
Namnförtydligande av behörig
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