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1 Parter
Parter till avtalet är

Elektronikföreningen Admittansen, (org. #822002-6929)

Datorförenignen Lysator, (org. #822002-8040)

Föreningen för Intelligenta Autonoma System, (org. #802469-0920)

LiTHe Kod, (org. #??)

2 Definitioner
Samarbetsgruppen: Det gemensamma organ som beskrivs i sektion 5 av detta
avtal.

Föreningarna: Parterna till avtalet enligt sektion 1 av detta avtal.

Gemensam verksamhet: Verksamhet som beskrivs i sektion 6 av detta avtal.

3 Bakgrund och syfte
Föreningarna har gemensamt ett intresse för elektronik, programmering och annan
modern teknologi. Detta samarbetsavtal etablerar ett gemensamt forum och ett
ramverk för framtida samarbete.

4 Föreningarnas åtaganden
Föreningarna åtager sig att

Tillsätta en representant i samarbetsgruppen.

Hålla sina respektive styrelser informerade om detta avtals existens.
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Vara samarbetsgruppen behjälpliga med informationsspridning till sina respek-
tive medlemmar.

Följa bestämmelserna om gemensam verksamhet i sektion 6.

5 Samarbetsgruppen

5.1 Sammansättning

Samarbetsgruppen består av en representant från vardera av Föreningarna. Samar-
betsgruppen utser inom sig en sammankallande.

5.2 Syfte

Samarbetsgruppen skall vara ett diskussionforum Föreningarna emellan.

5.3 Uppgifter

Samarbetsgruppen åligger att

Sammanträda minst en gång per termin vid LiTH.

Undersöka möjligheter till samarbete mellan föreningarna, och meddela förslag
till Föreningarnas styrelser.

Sprida information om all gemensam verksamhet till alla Föreningarnas medlem-
mar.

Vara Föreningarna behjälpliga med samordning och koordination vid gemen-
sam verksamhet.

Skriva en sammanfattning av den gemensamma verksamheten varje termin.

6 Gemensam verksamhet
Med gemensam verksamhet menas verksamhet som som organiseras av, eller riktas
specifikt mot medlemmarna i, två eller fler av Föreningarna.

6.1 Allmänna bestämmelser

6.1.1 Jämlikhet

Gemensam verksamhet skall i möjligaste mån gynna alla deltagande Föreningar. Om
någon gemensam verksamhet inte är öppen för samtliga föreningarnas medlemmar
skall detta uttryckligen motiveras till samarbetsgruppen.
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6.1.2 Offentlighet

All gemensam verksamhet skall meddelas att den förekommer till samarbetsgruppen.
Avtal enligt sektion 6.2 skall göras tillgängliga för samarbetsgruppen.

6.2 Avtalad gemensam verksamhet

Större gemensam verksamhet bör avtalas skriftligen mellan de Föreningar som or-
ganiserar, tager del i eller påverkas av verksamheten.

7 Avtalets upphörande
Avtalet kan ändras eller upphöra genom skriftlig överenskommelse mellan samtliga
Föreningar.

Den Förening som anser sig missgynnad av avtalet får träda ur avtalet med
omedelbar verkan. Detta anmäls skriftligen till samtliga övriga Föreningar. Den
förening som träder ur är fortfarande bunden av eventuella avtal under sektion 6.2
enligt deras regler för uppsägning. Detta avtal fortsätter att gälla oförändrat för
kvarvarande Föreningar.

Avtalet gäller så länge minst två föreningar deltar i avtalet.
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