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Avtal 
 
mellan Idrottsklubben Sirius (IKS) och IK Sirius 
........................, nedan kallad IKS-SK, angående dess 
nyttjande av IKS:s immateriella rättigheter. 
 
IKS stiftades den 9 augusti 1907 och är från 1990 en alliansklubb. IKS 
har till ändamål att främja specialklubbarna i deras idrottsliga 
verksamhet. IKS har till uppgift att vara ett samverkans- och 
serviceorgan för de i alliansen ingående specialklubbarna i enlighet 
med § 2 i IKS stadgar. 
 
IKS-SK är en ideell förening och utgjorde tidigare en sektion i IKS. 
IKS-SK är sedan 1990 medlem i IKS. IKS-SK har som ändamål, enligt 
dess stadgar § 1, att bedriva idrottsverksamhet. 
 
§ 1 
IKS-SK har i enlighet med vad som regleras i detta avtal och så länge 
IKS-SK är medlem i IKS rätt att nyttja namnet IK Sirius, som utgör ett 
inregistrerat varumärke, samt IKSs övriga immateriella rättigheter 
såsom IKSs gemensamma klubbmärke, klubbfärger och övriga för IKS 
utmärkande signum, vilka beskrivs närmare i bilaga (IKS grafisk profil) 
till detta avtal. 
 
§2 
IKS-SK äger i sin verksamhet rätt att nyttja IKSs immateriella 
rättigheter enligt §1, dock med det uttryckliga förbehållet att vid IKS-
SKs utnyttjande alltid, försåvitt parterna inte skriftligen träffar annan 
överenskommelse eller av vad som framgår nedan, det tydligt skall 
framgå att IKS-SK är nyttjaren i enlighet med vad som närmare 
framgår av bilaga till detta avtal. 
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Dock gäller att klubbens tävlingsdräkter samt replika därav äger IKS-
SK, om man så önskar, göra undantag från kravet att det tydligt ska 
framgå att föreningen är nyttjaren. 
 
IKS-SK är skyldig att uppdra till IKS att sköta all medlemsregistrering, 
samt att debitera medlemsavgifter för IKS-SKs medlemmar. 
 
IKS-SK är skyldig att samverka med övriga Specialklubbar i IK Sirius 
för att tillse att respektive klubbs medlemsavgifter hålls på samma 
nivå. Andra avgifter, typ deltagaravgifter etc är Specialklubbs egen 
angelägenhet.  
 
§3 
IKS-SK äger under inga omständigheter rätt att överlåta detta avtal 
eller IKS-SKs rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal helt eller 
delvis till annan juridisk eller enskild persom. 
 
För den händelse IKS-SK önskar träffa avtal om sådan överlåtelse skall 
IKS-SK träffa skriftlig överenskommelse med IKS om rätt till sådan  
överlåtelse. 
 
§4 
IKS-SKs ersättning till IKS för nyttjande av rättigheter enligt §§ 1 och 
2 skall för varje kalenderår, eller proportionell del därav för del av 
kalenderår, så länge detta avtal är giltigt för aktuellt kalenderår uppgå 
till 20% av medlemsavgiften för varje medlem. 
 
I ersättningsunderlaget inräknas ej de som är ständiga medlemmar. 
 
§5 
Ersättningen enligt §4 erläggs mot faktura. 
 
§6 
Bryter endera parten mot vad som stadgas i detta avtal äger den 
andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. IKS 
äger också säga upp avtalet till förtida upphörande för det fall IKS-SK 
skulle komma på obestånd, inleda ett frivilligt ackord eller försättas i 
konkurs. 
 
Sådan uppsägning skall ske skriftligen genom rekommenderat brev. 
Parterna är vidare ense om att så snart sådan uppsägning av avtalet 
skett upphör detsamma att gälla och IKS-SK äger i sin verksamhet ej 
fortsättningsvis från och med datumet för avtalets upphörande i något 
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sammanhang och/eller på något sätt nyttja IKS immateriella 
rättigheter enligt detta avtal. 
 
§7 
Betalande medlem i Specialklubb, innehar utan att särskild medlems-
avgift behöver erläggas också medlemskap i de andra under allians-
klubben IKS ingående Specialklubbarna. Medlem äger dock endast 
rösträtt i den klubb till vilken medlemsavgift erlagts. 
 
§8 
Styrelse i Specialklubb förbinder sig samråda med styrelser i övriga 
Specialklubbar för att framlägga likalydande förslag till årsavgifter till 
respektive Specialklubbs årsmöte.   
 
§9 
 
Uppfyller IKS-SK i något avseende ej vad stadgas i detta avtal eller 
bryter IKS-SK i något avseende mot vad som stadgas i detta avtal 
skall IKS-SK fullt ut ersätta IKS för den ekonomiska skada som IKS 
och dess medlemmar åsamkas. 
 
§10 
Detta avtal gäller, med undantag av vad som sägs i §6, från och med 
dagen för dess undertecknande till och med det datum då IKS-SK ej 
längre är medlem i IKS. 
 
§11 
Detta avtal har upprättats och av parterna undertecknats i två 
exemplar, varav parterna tagit varsitt. 
 
§12 
Tvist angående detta avtals giltighet, tolkning eller tillämpning, som ej 
kan lösas av parterna, skall avgöras genom skiljedom enligt 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat 
skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. 
 
 
Uppsala den 
 
 
 
............................................        ............................................  
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