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Militärsällskapet 
i Stockholm 

 
 
 
 
 
 

SAMARBETSAVTAL 

Daterat 201X-XX-XX mellan 

Organisation X, org. nr. XXXXXX-XXXX, med adress Gatan XX, XXXXX Staden 

(Organisation), och 

Militärsällskapet i Stockholm, org. nr. 802002-3134, med adress Valhallavägen 104, 

11441 Stockholm (MIS) 

Kontaktperson tillika betalningsansvarig för Organisationen är: Namn Efternamn, 

Adress, E-post och telefonnummer 

Kontaktperson för MIS är: XX 

 

1. BAKGRUND 

1.1  Militärsällskapet är en medlemsklubb främst avsedd för svenska yrkesofficerare 

och reservofficerare i aktiv tjänst eller pensions- och förtidsavgången.  

1.2  Genom samarbetsavtal mellan MIS och en organisation kan även denna 

organisation beviljas tillträde till MIS i enlighet med nedan angivna villkor.  

1.3  För medlem/anställd i organisation som även är medlem i MIS gäller de villkor 

som anges i MIS stadgar och som i övrigt enligt dessa beslutats av MIS styrelse. 
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2.  VILLKOR FÖR TILLTRÄDE 

Årlig avgift 

2.1 För tillträde till MIS avlägger Organisationen en årlig avgift som fastställts av 

MIS styrelse med hänsyn tagen till Organisationens storlek och eventuell militär 

anknytning.  

2.2 Erlagd årlig avgift berättigar Organisationen tillträde till MIS enligt nedan 

angivna villkor. 

Klubbregler för MIS 

2.3 En förutsättning för tillträde till MIS är att Organisationens 

medlemmar/anställda och gäster respekterar och följer de klubbregler för MIS 

som gäller vid varje tillfälle. 

2.4 Det åligger Organisationens kontaktperson att hålla sig orienterad om MIS 

klubbregler, tillika övriga praktiska förutsättningar för tillträde till MIS, och även 

tillse att Organisationens medlemmar/anställda och gäster respekterar och 

följer dessa. 

Lunch 

2.5 Organisationen har möjlighet att i mån av plats, och i enlighet med de villkor 

som vid varje tillfälle gäller för detta, boka lunch i samband med egen aktivitet i 

MIS lokaler. För detta erläggs ordinarie pris. Vid bristande betalning ansvarar 

Organisationens kontaktperson för att omgående reglera aktuell skuld. 

 Lokaler för middagar, möten, föredrag och konferenser 

2.6 Organisationen har även möjlighet att boka MIS lokaler för middagar, möten, 

föredrag och konferenser och nyttja dessa i enlighet med de villkor som vid 

varje tillfälle gäller för detta.  

2.7 På kostnaden för bokad lokal lämnas en rabatt på tio (10) procent på det vid 

varje tillfälle gällande priset för lokalen. För övriga beställningar gäller de vid 

varje tillfälle gällande ordinarie priserna. 

2.8 Organisationens kontaktperson är ansvarig för att betalning sker för den 

beställning som gjorts vad gäller tillträde till MIS och i enlighet med de villkor 

som gäller för detta. 

 Hotelavtal 

2.9 I samband med Organisationens middagsarrangemang i MIS lokaler kan 

Organisationen få tillgång till de hotellavtal som MIS har i Stockholm. 
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3.  LÖPTID OCH GILTIGHET 

3.1  Detta avtal löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) 

månader. Uppsägning sker skriftligt. 

3.2 Vid uppsägning återbetalas inte eventuell redan förfallen eller erlagd årsavgift. 

3.3 MIS styrelse förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan avbryta 

samarbetet med Organisationen om Organisationens medlem/anställd eller 

gäst gör sig skyldig till allvarlig överträdelse av de villkor som gäller för tillträde 

enligt detta avtal. 

 

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Ort: Stockholm     Ort: 

Datum:      Datum: 

Militärsällskapet i Stockholm    Organisationen X 

 

 

 

________________________    ______________________ 

Namn Efternamn     Namn Efternamn 

 

 

 

 

 

Bilaga: MIS Klubbregler 


