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Samarbeidsavtale
Partene har ved inngåelsen av denne samarbeidsavtale ("Avtalen") inngått et samarbeid for å styrke bredden
i og utviklingen av norsk sjakk. For å sikre fremtidens finansiering av norsk idrett og frivillige
organisasjoner, herunder sjakk, skal Partene samarbeide om en faktabasert debatt om finansiering av idrett
og frivillige organisasjoner, basert på en lisensmodell for internettbaserte pengespill, som skal være strengt
regulert for å forhindre problemspilling. Avtalen forplikter ingen del av Norges Sjakkforbunds virksomhet
ut over det som fremgår av Avtalen.
Avtalen er inngått den [x]. [måned] 2019 mellom:
(1)

Kindred (London) Limited, org. nr. (company number) 03433883, c/o Alliotts, 4th Floor Imperial
House, 8 Kean Street, London WC2B 4AS, Storbritannia ("Kindred"); og

(2)

Norges Sjakkforbund, org. nr. 971 286 474, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo, Norge ("NSF"),

(i det følgende enkeltvis omtalt som "Part", og i fellesskap "Partene").

1

Partene

1.1

NSF

NSF er en ideell og uavhengig organisasjon som organiserer sjakklivet i Norge. NSF organiserer ca. 125
klubber og 4 000 medlemmer over hele landet. Norsk sjakk har de siste årene utviklet seg til å bli
verdensledende både når det gjelder bredde og resultater. Interessen i Norge har aldri vært høyere. Hvert år
kommer det nye spillere til. Samtidig som resultatene er gode, er finansieringen usikker. Fordi NSF ikke er
en del av Norges idrettsforbund, mottar NSF ikke "tippemidler", utover "grasrotandel" til mange av
forbundets klubber.
NSF har en rekke bredde-, sportslige og samfunnsmessige prosjekter som kan gjennomføres dersom det
gjennomføres lisensordning for internettbaserte pengespill i Norge. NSF ønsker derfor – uavhengig av
Avtalen – at det innføres en lisensordning for pengespill i Norge, slik som bl.a. i Sverige og Danmark.
1.2

Kindred

Kindred inngår i Kindred-konsernet under konsernspiss Kindred Group plc.
For enkelhets skyld vil Kindred benyttes som fellesbetegnelse for Kindred og/eller Kindred Group, dog
likevel slik at det kun er Kindred, og ikke Kindred Group, som inngår og påtar seg forpliktelser i forhold til
NSF etter Avtalen.
Kindred har siden 2014 støttet ulike sjakkrelaterte aktiviteter. Eksempler er VM i hurtigsjakk Berlin 2015
og Sjakk-VM 2018. Kindred er en aktiv, politisk pådriver for å sikre en langsiktig finansiering av norsk
idrett og frivillige organisasjoner gjennom innføring av samme type lisensordning for pengespill i Norge
som bl.a. praktiseres i Sverige og Danmark. Kindred tar spillavhengighet på største alvor, og ønsker å
fortsette å bidra til å redusere problematisk spilladferd gjennom god, moderne nasjonal regulering som er
effektiv også i en verden hvor tjenester leveres grenseoverskridende til forbrukere på internett.
Basert på det faktagrunnlaget som foreligger, er Kindred overbevist om at en lisensordning vil være til det
beste for å sikre at en størst mulig andel av spill skjer innenfor regulerte former, for slik å redusere
problematisk spilladferd, samt at en enhetlig regulering av internettbaserte spilltilbud vil bidra til at en større
andel av overskuddet kommer samfunnsnyttige formål til gode både på kort og lang sikt ved å sikre såkalt
"kanalisering" til nasjonalt lisensierte og regulerte pengespillaktører. Kanalisering betyr at spillere gjennom
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norsk lovgivning skal ledes bort fra uregulerte aktører over til nasjonalt regulerte pengespillaktører under
en lisensordning. Kindred har pålagt seg selv å innen 1. september 2019 å stoppe all bonusmarkedsføring,
innføre obligatoriske innskuddsgrenser og redusere markedsføringen av casinospill. Kindred jobber
samtidig for at resten av bransjen også skal innføre disse tiltakene så raskt som mulig.

2

Avtalens bakgrunn og formål

2.1

Bakgrunn

Partene ønsker via Avtalen å skape en ny økonomisk hverdag for norsk sjakk, både bredde og topp.
Ettersom Partene har sammenfallende interesser i at det innføres samme type lisensordning for pengespill i
Norge som bl.a. i Sverige og Danmark, har Partene blitt enige om å samarbeide for å fremme og bidra til en
faktabasert debatt som kan skape forståelse og aksept for de faktiske konsekvensene og fordelene av en slik
lisensmodell. Partene er enige om at en lisensmodell, som samler alle aktører og spillere under et lovregulert
nasjonalt regime, er den beste løsningen for å beskytte forbrukerne og generere inntekter til norsk idrett og
frivillighet innenfor en ansvarlig ramme hvor nasjonal regulering står sterkt også for onlinespill.
Statens styring av inntektene fra pengespill til ulike formål vil styrkes under et lisenssystem, og vil i mindre
grad enn under dagens "tippenøkkel" låses til dagens etablerte system. Det politiske handlingsrommet i
fordelingen av inntekter vil i betydelig grad styrkes ved en avvikling av enerettsmodellen. Dette vil også
kunne komme finansieringen av norsk sjakk til gode fordi etablerte særinteresser vil kunne overstyres
politisk gjennom fordeling av midler som betales i skatt av lisensierte spillselskaper.
Partene har også sammenfallende interesser i at det skapes bedre rammevilkår og interesse for sjakk i Norge.
Kindred opererer med lisens innenfor EU/EØS-området, og Kindred kan således gjøre sine tjenester
tilgjengelige også for nordmenn, likeledes som at nordmenn i dag allerede lovlig kan benytte seg av
tjenestene. Det er ikke ulovlig for nordmenn å delta i utenlandske pengespill selv om det er begrensinger på
markedsføring mv. av utenlandske spill i Norge. Kindred har derfor heller ikke ønsket å inngå en alminnelig
sponsoravtale med NSF, slik det ellers er vanlig å inngå for en rekke andre foreninger, idrettslag mv.
En lisensordning vil styrke kampen for å bekjempe problematisk spilladferd ettersom en betydelig del av
spillingen på internett vil flyttes fra dagens uregulerte kanaler til en lisensordning som er underlagt norsk
lovgivning, kontroll og tilsyn fullt ut. Dette vil skje gjennom såkalt "kanalisering" – noe som er det sentrale
hensynet for regulering av pengespill i våre naboland Danmark og Sverige.
Partene mener at en best mulig og sikker finansering av norsk idrett og frivillige organisasjoner og arbeidet
mot problematisk spilladferd bedre ivaretas gjennom innføring av en lisensordning for pengespill i Norge.
Sett opp mot dagens enerettsmodell gir lisensordningen økt kontroll, og bedre forutsetninger for å nå de
målsettingene som myndighetene har i spillpolitikken, ikke minst fordi man får regulert en langt større del
av markedet.
Under en lisensmodell vil alle tilbydere og spillere bli regulert under en felles lovgivning, og norske
myndigheter vil sammen med bransjen kunne iverksette samme vern og kontrollmekanismer, uavhengig av
om man spiller hos Norsk Tipping eller noen av de andre aktørene som får lisens i en norsk lisensmodell.
Partene er innforstått med at det både i samfunnet og i NSFs medlemsmasse vil være delte meninger om en
lisensordning som alternativ til dagenes spillmonopol og enerettsmodell. Det er ikke Partenes hensikt å
"binde opp" eller på annen måte å begrense hva NSFs enkeltmedlemmer og norske sjakklubber som er
tilsluttet NSF kan mene eller ytre seg om i relasjon til norsk pengespillpolitikk. Tvert imot ønskes
meningsbrytninger velkomne, og de skal tas på alvor. Partene ønsker imidlertid å nyansere debatten, slik at
man både innenfor idretten og samfunnet for øvrig kan diskutere lisensordningen rasjonelt og faktabasert,
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basert bl.a. på situasjonen i Norge sett opp mot erfaringer fra Sverige, Danmark og en rekke andre
europeiske land som har innført lisensordninger for pengespill.
2.2

Formål

Avtalens formål er å styrke rammevilkårene for norsk sjakk, herunder bredde- topp og utvikling, samt å
bidra med økonomisk støtte til NFS sitt arbeid for sjakkens utbredelse. Videre er målsetningen å bidra til
en mer faktabasert debatt som skaper forståelse og aksept for de faktiske konsekvensene av at det norske
markedet for internettbaserte pengespill blir regulert i en lisensmodell fremfor en enerettsmodell.
Avtalens formål er verken å markedsføre Kindred Groups pengespillvirksomhet eller andre pengespill, og
Partene skal følgelig ikke samarbeide om eller iverksette noen aktiviteter under Avtalen med sikte på å
promotere eller formidle pengespill, eller for å fremme omsetningen til utenlandske pengespill. Enhver
aktivitet under Avtalen skal også gjennomføres slik at den heller ikke oppfattes som slik promotering e.l.
Det følger av alminnelige regler om lojalitet i kontraktsforhold at Partenes ledelse og styrer skal fremme
Avtalens formål. NSFs til enhver tid sittende styre, herunder NSFs president (og visepresident i presidentens
eventuelle fravær), forplikter seg derfor, sammen med Kindred, til å opptre lojalt til enhver tid slik at
Avtalens formål blir realisert. Likeledes har NSFs generalsekretær, som formelt forvalter Avtalen og dens
daglige utøvelse på vegne av styret i NSF, tilsvarende lojalitetsplikt for å realisere formålet.

3

Økonomisk ramme

Partenes samarbeid har en ramme på 50 millioner norske kroner ("NOK"), over en 5-årsperiode. Midlene
består delvis av vederlag for aktiviteter NSF er pålagt å utføre, jf. punkt 6 i Avtalen, samt et generelt
driftstilskudd til bruk for NSF sitt arbeid for sjakkens utbredelse.
De deler av midlene som skal anses som vederlag for utførte tjenester skal NSF allokere til kostnader i
forbindelse med NSFs planlegging, gjennomføring og oppfølging av de aktiviteter som Avtalen angir, jf.
bl.a. punkt 6 nedenfor. Dette utgjør NOK 1 500 000 pr. år.
Den resterende del av rammen på NOK 50 millioner er en ensidig gaveoverføring fra Kindred til NSF, og
NSF v/sentralstyret står fritt til å disponere midlene, men har under avtaleforhandlingene med Kindred
foreslått følgende prioritering for Kongressen (foreslått prioritering er ikke bindende for NSF):
-

Breddeaktiviteter i regi av klubber og kretser (ca. NOK 2 000 000 pr. år);

-

Toppsjakktiltak (ca. NOK 2 000 000 pr. år);

-

Turneringsstøtte og arrangementer (ca. NOK 1 500 000 pr. år);

-

Prosjekter for videre utvikling av norsk sjakk (ca. NOK 1 500 000 pr. år);

-

Tiltak for å sikre NSFs økonomi i fremtiden, utover 5-årsperioden (ca. NOK 1 500 000 pr. år, som
kan settes av til fondsoppbygging og/eller tilsvarende for å sikre avkastning og pengestrøm).

4

Representasjon av samarbeidet utad

Fra NSFs side skal den til enhver tid sittende president (og visepresident i presidentens eventuelle fravær),
samt NSFs generalsekretær, fronte samarbeidet med Kindred utad.
Kindred utpeker selv hvem som i egen organisasjon som skal fronte Avtalen.
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5

Varighet

Avtalen trer i kraft 1. august 2019 og varer frem til 1. august 2024 ("Avtaleperioden").
Avtalen er uoppsigelig i Avtaleperioden, med de unntak for heving mv. som følger av punkt 12 og 14
nedenfor (som bl.a. gir NSF rett til ensidig å terminere avtalen gjennom Kongressvedtak).
6

Aktiviteter

6.1

Hovedsamarbeidspartner – omtale

Kindred får en eksklusiv rett til å være NSFs hovedsamarbeidspartner i Avtaleperioden.
Kindred får en rett til å presentere og omtale samarbeidet med NSF på Kindreds hjemmesider og i andre
sammenhenger hvor slik presentasjon eller omtale er relevant. Presentasjon av avtalen og samarbeidet på
Kindred.com skal være engelskspråklig og ikke spesielt rettet mot Norge. Samarbeidet med NSF skal ikke
presenteres av Kindred på noen av hjemmesidene til Kindreds varemerker som tilbyr pengespill. Enhver
skriftlig omtale eller henvisning til den annen part skal godkjennes av den andre part før publisering.
NSF skal omtale Avtalen og samarbeidet på egen hjemmeside www.sjakk.no. Kindred skal omtales som
NSFs hovedsamarbeidspartner på www.sjakk.no og i andre sammenhenger hvor slik omtale er relevant.
Det skal ikke hyperlinkes til Kindreds hjemmesider.
NSF skal videre informere om samarbeidet gjennom inntil seks årlige oppslag på NSFs Facebooksider, samt
i inntil seks årlige filmer i sosiale medier. NSFs omtale skal i begge tilfelle skje med redaksjonell frihet.
Partene skal samarbeide om antall, hyppighet og nærmere innhold av nevnte oppslag og filmer for å sikre
at de er innenfor rammen av hva som er tillatt etter norsk lovgivning på pengespillområdet.
NSFs omtale skal ha et informativt og ikke-kommersielt uttrykk. I dette ligger bl.a. at omtalen skal være
begrenset til og rettet mot å informere om samarbeidets formål, og at omtalen ikke skal fremheve hvilke
sjakkaktiviteter samarbeidet med Kindred har muliggjort, eller fremheve Kindred i tilknytning til konkrete
sjakkarrangementer, men i stedet fokusere på samarbeidet for en lisensmodell. NSF vil avsette nødvendige
ressurser til opplæring og kunnskapsutvikling hos egne representanter. Kindred vil i nødvendig grad
understøtte og legge til rette for faktabasert kunnskapsoverføring.
Avtalen og samarbeidet skal ikke omtales på måter som kan assosieres med reklame for pengespill. Partene
skal ved gjennomføring av dette punkt 6.1 og øvrige aktiviteter, som nevnt i punkt 6.2 flg. nedenfor, gjøre
sitt ytterste for å sikre at også disse til enhver tid er i samsvar med den norske pengespillovgivningen.
Kindred vil stille juridisk og annen kompetanse til rådighet for NSF etter NSFs eget ønske.
6.2

Presentasjon av samarbeidet i media

Partene skal avholde en felles pressekonferanse ved Avtalens inngåelse.
NSF skal stille med president på pressekonferansen.
Partene skal deretter stille sammen opp i debatter, intervjuer mv. for å fremme Avtalens formål.
Partene har felles ansvar for å følge med på debatten i media og fange opp nyhetsartikler mv. som, vedrører
Partenes samarbeid om å fremme finanseringen av norsk sjakk gjennom en lisensmodell. Partene skal på
eget initiativ delta i det offentlige ordskiftet gjennom å skrive/besvare kronikker, innlegg mv.
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6.3

Deltakelse og gjennomføring av konferanser mv.

NSF skal delta med minst én representant på årlige konferanser, seminarer og møter om finansiering av
frivillig sektor, ansvarlighet og regulering av pengespill.
NSF skal videre i egen regi arrangere to årlige møter/seminarer hvor bl.a. aktører innenfor idretten, frivillige
organisasjoner, forbund og særforbund inviteres til å delta. Partene kan sammen bestemme agenda, tematikk
og deltakere innenfor rammen av Avtalens formål.
6.4

Deltakelse og arrangementer på Arendalsuka

NSF skal delta på Arendalsuka og være representert på faglige arrangementer innenfor Avtalens formål.
Partene skal sammen avgjøre om de skal gjennomføre egne eller felles faglige arrangementer under
Arendalsuka. Arrangementene skal fremme Avtalens formål og bidra til en mer faktabasert og nyansert
debatt om de faktiske konsekvensene og fordelene av en lisensmodell fremfor en enerettsmodell.
6.5

Møter/relasjonsprogram

Partene skal samarbeide om å utarbeide et felles relasjonsprogram. I programmet skal det settes opp inntil
12 årlige møter med beslutningstakere vedrørende finansiering av frivillig sektor og faktiske konsekvenser
av en lisensmodell. Programmet kan utvides til også å innbefatte møter med andre relevante aktører.
NSF skal fronte programmet gjennom president og generalsekretær.
NSF skal gjennom sine kontakter og nettverk bidra til å sette opp møter og dialogsamtaler.
Som ledd i relasjonsprogrammet skal Partene videre delta i utvalgte møter med relevante meningsbærere i
den offentlige debatten hvor dette er hensiktsmessig for å fremme Avtalens formål.
6.6

Høringer/innspill

Partene skal samarbeide om felles strategi for høringer og innsending av høringsinnspill som er relatert til
økonomiske rammevilkår for sjakksporten, finansiering av frivillig sektor og/eller regulering av pengespill.
NSF skal bidra med høringsuttalelser og innspill, innenfor rammen av Avtalens formål.
Partene skal samarbeide om å planlegge sjakkaktiviteter eller andre relevante aktiviteter som knytter seg til
regulering av pengespill og lisensordning. Aktivitetene skal kombineres med faktabasert opplysningsarbeid
innenfor Avtalens formål. Aktivitetene skal frontes og gjennomføres i NSFs regi, og skal ikke fokusere på
at Kindred er økonomisk bidragsyter i den grad aktivitetene er åpne for allmennheten.
Partene avgjør sammen arrangementenes nærmere omfang og utforming.
6.7

Samfunnsprosjekter

Partene skal samarbeide om å identifisere og utvikle samfunnsnyttige prosjekter og programmer for
relevante områder hvor sjakk kan spille en rolle. Arbeidet skal ta utgangspunkt i en liste over relevante
samfunnsområder som er utarbeidet av NSF i forbindelse med mulig utrulling av sjakk-aktivitet i hele
samfunnet.
NSF skal fronte prosjektene gjennom president og generalsekretær.
6.8

Aktiviteter for Kindreds ansatte

NSF skal arrangere sjakkurs og andre sjakkaktiviteter (turneringer, simultan mv.) for Kindreds ansatte.
Partene avgjør sammen nærmere innhold og format mv.
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NSF skal medvirke til at Kindred mottar kostnadsfrie billetter og innpass til sjakkarrangementer, herunder
større mesterskap og turneringer, hvor NSF står som arrangør alene, medarrangør eller samarbeidspartner.

7

Prosjektorganisasjon og koordineringsmøter

Partene skal nedsette en egen prosjektorganisasjon med representanter fra begge sider. Organisasjonen skal
ha ansvar for koordinering og oppfølging av aktivitetene under punkt 6.1 flg. ("Aktivitetslisten").
Partene skal gjennom Avtaleperioden ha regelmessige og jevnlige koordineringsmøter i regi av en
prosjektorganisasjon som følger opp alle sider av samarbeidet, slik at Avtalens formål best mulig oppnås.
Partene avgjør sammen møtenes frekvens og nærmere innhold.
Utover koordineringsmøtene skal Partene ha planmøter etter nærmere avtale, herunder for budsjettering og
planlegging for kommende aktivitetsperioder, samt gjennomgang/evaluering av forrige periode.
Større aktivitetsmøter avholdes minst en gang i halvåret (første gang høsten 2019).
Fortløpende møter i prosjektorganisasjonen avholdes ellers etter behov.

8

Årlige utredninger og rapportering

Partene skal samarbeide om å utarbeide årlige rapporter vedrørende samarbeidet og dets resultater.
Rapportene skal inneholde de viktige sjakkaktivitetene, herunder både de viktigste sportslige og sosiale
programmene, samt utviklingsinitiativene som Avtalen har muliggjort. Rapportene skal gjøres tilgjengelig
for allmennheten på NSFs hjemmeside, og kan ellers brukes av Partene for å fremme Avtalens formål.

9

Driftsstøtte og vederlag

Kindred skal betale både bidraget til NSF sitt arbeid ("Driftsstøtten") og vederlag for utførelsen av
aktivitetene beskrevet i punkt 6 i Avtalen ("Vederlaget") som et årlig beløp til NSF.
Første utbetaling skal skje ved Avtalens ikrafttredelse 1. august 2019, deretter som følger:
-

Første utbetaling 1. august 2019: NOK 4 200 000 (fire millioner tohundretusen kroner)
Andre utbetaling 1. januar 2020: NOK 10 000 000 (ti millioner kroner)
Tredje utbetaling 1. januar 2021: NOK 10 000 000 (ti millioner kroner)
Fjerde utbetaling 1. januar 2022: NOK 10 000 000 (ti millioner kroner)
Femte utbetaling 1. januar 2023: NOK 10 000 000 (ti millioner kroner)
Sjette utbetaling 1 januar 2024: NOK 5 800 000 (fem millioner åttehundretusen kroner)

NSF skal bære alle kostnader knyttet til oppfyllelsen av sine forpliktelser under Avtalen, herunder aktiviteter
iht. Aktivitetslisten, deltakelse i prosjektorganisasjon og koordineringsmøter, samt for utarbeidelse av årlige
utredninger og rapportering mv. Vederlaget på NOK 1 500 000 skal allokeres til oppfyllelsen av NSF sine
forpliktelser etter Avtalen.
NSF skal oppkreve Vederlaget ved å utstede faktura. Partenes felles forutsetning er at tjenestene som NSF
leverer må anses som fjernleverbare tjenester fra NSF til Kindred, og at Vederlaget ikke skal belastes med
merverdiavgift ("MVA") i Norge. Hvis det skulle vise seg at NSF må svare MVA i Norge, enten på
Vederlaget eller Driftsstøtten, skal NSF ha rett til å oppkreve pliktig MVA fra Kindred.
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Driftsstøtten disponeres fritt av NSF innenfor rammene av NSFs til enhver tid gjeldende vedtekter og
Kongressvedtak om budsjetter. Disse midlene er ikke betinget av noen motytelse fra NSF og er å regne som
en gavedisposisjon og er unntatt fra MVA.

10

Immaterielle rettigheter

Avtalen medfører ingen overdragelse av immaterielle rettigheter.

11

Lovmessighet mv.

Kindred innestår for at Avtalen praktiseres på en måte som ligger innenfor rammen av ytringsfriheten, dvs.
prinsippene nedfelt i Grunnloven § 100, og ikke strider med lov om lotterier av 24. februar 1995 nr. 11, lov
om pengespill mv. av 28. august 1992 nr. 103 og/eller lov om veddemål ved totalisator av 1. juli 1927 nr.
3, eller forskrifter til nevnte lover. Ved eventuell motstrid, justeres NSFs forpliktelser etter Avtalen
tilsvarende.
Dersom norske offentlige myndigheter likevel skulle gripe inn enten mot Avtalen eller mot Partenes
praktisering av Avtalen, gjennom enkeltvedtak eller ved annen offentlig myndighetsutøvelse, skal Kindred
holde NSF skadesløs for alle kostnader, herunder til nødvendig juridisk bistand. Forutsetningen er at NSF i
sakens anledning varsler og samarbeider med Kindred vedrørende adekvat imøtegåelse og juridisk
representasjon ved påståtte brudd på norsk lov.
Utover dette, bærer hver av Partene selv ansvar og kostnader for egen etterlevelse av lover og forskrifter.

12

Force majeure

Hvis en Part blir forhindret fra å kunne oppfylle sine forpliktelser i Avtalen som følge av ekstraordinære
omstendigheter som ligger utenfor Partens kontroll ("Force Majeure"), skal den Part som rammes av slike
ekstraordinære omstendigheter være fritatt fra å oppfylle forpliktelser som ikke kan oppfylles på grunn av
omstendighetene. For å bli fritatt fra sine forpliktelser etter dette punktet skal den Part som vil påberope seg
Force Majeure straks underrette den annen Part, med angivelse av hvilken omstendighet som påberopes, og
når hindringen forventes å opphøre. Hvis Force Majeure vedvarer over et tidsrom som overstiger 30 dager,
skal Partene, etter skriftlig anmodning fra en Part, forhandle i god tro for å finne en akseptabel løsning. Har
Partene ikke funnet og blitt enige om en løsning innen 30 dager, har hver av Partene rett til å heve Avtalen
med umiddelbar virkning ved å gi skriftlig beskjed til den annen Part iht. punkt 16.

13

Konfidensialitet

Av hensyn til åpenhet i prosessen er Partene enige om at Avtalen med eventuelle endringsbilag er offentlig.

14

Mislighold og heving mv.

14.1

Mislighold fra NSF

Ved mislighold fra NSF skal Kindred straks varsle NSF og gi NSF rimelig frist til å rette forholdet. Hvis
misligholdet ikke rettes innen en rimelig frist eller gjentas, kan Kindred tilbakeholde midler eller redusere
sine økonomiske forpliktelser tilsvarende med en forholdsmessig reduksjon som svarer til misligholdet.
Som mislighold fra NSF regnes bl.a.:
(1) manglende oppfølging og overholdelse av forpliktelser i Aktivitetslisten;
(2) manglende bidrag til, samarbeid eller deltakelse i prosjektorganisasjonen;
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(3) mangelfull fronting av Avtalen og samarbeidet fra NSFs president og/eller generalsekretær; og
(4) handlinger, uttalelser eller andre forhold som kan tilskrives personer i NSFs ledelse og styre,
herunder president og generalsekretær, og som medfører brudd på den avtalte lojalitetsplikten.
Ved vesentlig mislighold fra NSF kan Kindred heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.
14.2

Mislighold fra Kindred

Ved mislighold fra Kindred skal NSF straks varsle Kindred og gi Kindred rimelig frist til å rette forholdet.
Som mislighold fra Kindred regnes bl.a.:
(1) at avtalte midler ikke blir oppgjort iht. forfallstidspunktene under punkt 9 (unntak for Kindreds
rett til å tilbakeholde vederlag eller kreve en forholdsmessig reduksjon som nevnt i punkt 14.1);
(2) omtale av Avtalen eller samarbeidet på måter som kan assosieres med reklame for pengespill;
(3) manglende bidrag til, samarbeid eller deltakelse i prosjektorganisasjonen; og
(4) handlinger, uttalelser eller andre forhold som kan tilskrives personer i Kindreds ledelse og styre,
eller Kindred som selskap, og som medfører brudd på den avtalte lojalitetsplikten.
Ved mangelfullt oppgjør av midler (betalingsmislighold) som nevnt i punkt 14.2 (1) skal NSF sende skriftlig
varsel til Kindred som nevnt i punkt 16 med krav om avhjelp innen 21 dager. Dersom Kindred unnlater å
avhjelpe av andre grunner enn de som er nevnt under punkt 14.1 ovenfor, anses misligholdet som vesentlig.
Ved vesentlig mislighold fra Kindred kan NSF heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.
14.3

Retten for NSFs Kongress til å fragå Avtalen

Det er NSFs øverste organ – Kongressen – som godkjenner Avtalen og som er det eneste organ som gjennom
vedtak kan beslutte at Avtalen skal inngås eller eventuelt termineres i løpet av Avtaleperioden.
Partenes samarbeid gjennom Avtalen bygger på Kongressens godkjenning. NSF kan derfor ensidig fragå
og terminere Avtalen med øyeblikkelig virkning og uten ansvar, dersom Kongressen vedtar dette.
14.4

Virkninger av heving mv.

Dersom en Part hever Avtalen iht. punkt 12, 14.1 eller 14.2, opphører Partenes rettigheter og forpliktelser
fra det tidspunktet den annen Part mottar hevingen iht. punkt 16 ("Hevingstidspunktet").
Midler som på Hevingstidspunktet er utbetalt fra Kindred iht. punkt 9 beholdes av NSF.
Aktiviteter som på Hevingstidspunktet er utført skal anses kompensert gjennom foretatte utbetalinger frem
til Hevingstidspunktet, slik at NSF ikke kan kreve annen kompensasjon utover det som følger av punkt 11.
Nærværende punkt 14.4 gjelder tilsvarende dersom NSFs Kongress terminerer Avtalen iht. punkt 14.3. dog
likevel slik at NSF skal fullføre allerede påbegynte aktiviteter. Partene skal i fellesskap legge en plan for
fullføring og raskest mulig avvikling/avslutning av aktivitetene.
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15

Betydning av en eventuell innføring av en lisensordning i Norge

Dersom det blir innført en lisensordning for pengespill i Norge, bortfaller NSFs forpliktelser etter Avtalen.
Kindred skal likevel utbetale midler til NSF iht. punkt 9, med mindre Partenes enes om annet. Med innføring
av en lisensordning forstås regelendringer som medfører at en ny lisensordning blir vedtatt og satt i kraft.

16

Kommunikasjon

Med mindre Partene enes om annet, skal all kommunikasjon under Avtalen, herunder meldinger om
mislighold, krav om retting og misligholdsbeføyelser, sendes skriftlig på e-post til følgende adresser:
-

For Kindred: [navn] [telefonnummer] [e-postadresse]

-

For NSF: [navn] [telefonnummer] [e-postadresse]

Meddelelser anses mottatt av den annen Part ved skriftlig mottaksbekreftelse på e-post.
Partene forplikter seg til å avgi slike bekreftelser så snart som praktisk mulig.
Ved adresseendringer eller endring av kontaktpersoner, skal den Part som gjør slike endringer umiddelbart
underrette den annen Part skriftlig på e-post iht. det som følger av dette punkt.

17

Endringer mv.

17.1

Generelt om endringer av Avtalen

Avtalen med eventuelle endringsbilag regulerer uttømmende Partenes rettigheter og forpliktelser. Enhver
senere endring av Avtalen krever enighet mellom Partene. Partene kan likevel ikke motsette seg forslag til
mindre endringer som ligger klart innenfor Avtalens formål.
17.2

Endringer av Aktivitetslisten

For å realisere Avtalens formål er Partene innforstått med at Aktivitetslisten vil bli gjenstand for løpende
diskusjon i prosjektorganisasjonen og gjennom koordineringsmøtene, herunder for at Partene skal kunne
gjennomføre omforente endringer av Aktivitetslisten. Aktivitetslisten skal derfor revideres, oppdateres og
godkjennes årlig av Partene. Alle endringer i Aktivitetslisten skal ligge klart innenfor Avtalens formål.

18

Overdragelse

Partene kan ikke overdra sine rettigheter eller forpliktelser under Avtalen til andre uten forutgående skriftlig
samtykke fra den annen Part, jf. punkt 16. Samtykke til overdragelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

19

Lovvalg og tvisteløsning

19.1

Lovvalg og verneting

Avtalen reguleres av norsk rett med verneting i Oslo.
19.2

Tvisteløsning

Eventuelle tvister mellom Partene skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører
frem, skal tvisten løses av de alminnelige domstoler etter reglene i tvisteloven.
*****
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Avtalen er utferdiget i 2 – to – likelydende eksemplarer, hvorav hver av Partene beholder ett hver.

Oslo, [x]. [måned] 2019

Kindred

[navn, stilling]
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NSF

[navn, stilling]

