Samarbetsavtal
mellan Stiftelsen Tekniska museet, nedan kallad TM, och Föreningen Tekniska Museets Vänner,
nedan kallad TMV.
Gemensam grundsyn
TM och TMV är eniga om att Tekniska museet är en för Sverige viktig och nödvändig resurs för att
intressera människor i alla åldrar, inte minst unga, för teknik och industri förr och nu samt för
naturvetenskapens och teknikens användning inom yrkesliv och samhälle. Parterna är ense om att
uppmuntra varje aktivitet, som bidrar till att öka antalet besökande till och kännedomen om Tekniska
museet, vare sig detta sker inom ramen för TMV eller TM. TMV och TM skall genom regelbundna
möten och på annat sätt samverka om detta.
Bakgrund
TMV är en ideell förening, bildad 1930, som har till ändamål att genom ekonomiskt stöd och på andra
sätt främja TM:s verksamhet. Föreningen är helt fristående från TM.
TM bildades 1923. Stiftare är Svenskt Näringsliv, Ingenjörsvetenskapsakademien, Sveriges Ingenjörer
och Svenska Uppfinnareföreningen. Museet öppnades 1924 och flyttade in i den nuvarande
museibyggnaden 1936. TM har nationellt ansvar för det tekniska och industriella kulturarvet m.m.
Stiftelsen leds av en styrelse med åtta ledamöter. Hälften av dessa tillsätts av staten och hälften av
stiftarna. TM har statliga anslag för verksamheten.
TMV:s åtaganden
1.

TMV bidrar ekonomiskt till verksamheten på TM, t.ex. genom stöd för utställningar och andra
evenemang eller genom insamling av medel för speciella ändamål, t.ex. för inköp av föremål.

2.

TMV bidrar till ökad kännedom om TM:s verksamhet genom att anordna föredrag, seminarier
eller studiebesök på tekniskt och teknikhistoriskt intressanta anläggningar samt genom spridande av museets skrifter. TMV lämnar förslag till och medverkar i TM:s programverksamhet
enligt överenskommelser i det löpande arbetet.

3.

TMV åtar sig att när så är lämpligt och möjligt ställa inom föreningen tillgänglig sakkunskap och
kontaktnät till TM:s förfogande för dess verksamhet, t.ex. genom att bidra med särskilda satsningar på utställningar eller i samband med dokumentation, förvärv eller vård av samlingarna.

4.

TMV kan bland sina medlemmar rekrytera volontärer, som kan bistå TM vid särskilda tillfällen,
t.ex. vid vernissager eller större arrangemang.

5.

TMV utdelar stipendier till museets personal för resor eller andra för museet angelägna ändamål. Stipendiaterna utses i samråd med museiledningen.

6.

TMV bidrar till kostnader som TM har för framställning av bok/skrift som TMV kan erbjuda sina
medlemmar. När så anses lämpligt kan TMV medverka i redaktionen för denna bok/skrift.
(Jfr punkt 6 under TM:s åtaganden.)

7.

TMV tillser att protokoll i original, andra handlingar samt ett exemplar av varje skrift, utgiven av
TMV, överlämnas till TM för arkivering.

8.

TMV disponerar medel för stipendier för teknikhistorisk forskning. Museidirektören skall delta i
beslut som rör användningen av dessa medel.

9.

TMV informerar fortlöpande under året TM om planerna för TMV:s verksamhet. TMV distribuerar TM:s informationsmaterial till de medlemmar som har e-post.

10.

Formerna för det tekniska och administrativa samarbetet överenskoms i särskild ordning.
(Jfr punkt 9 under TM:s åtaganden.)

TM:s åtaganden
1.

TM tillhandhåller lokaler och teknisk utrustning utan kostnad för de arrangemang som TMV
avhåller under ordinarie öppettid på TM.

2.

TM erbjuder fri entré för TMV:s medlemmar till museets ordinarie utställningar och arrangemang. Medföljande familjemedlem erhåller 25% rabatt på ordinarie entrépris, Denna rabatt
gäller för en medföljande vuxen samt för max tre medföljande barn, 7-18 år. Vid specialutställningar med särskild tilläggsavgift betalas tilläggsavgiften av medlem och familjemedlem.

3.

TM erbjuder TMV:s medlemmar specialvisningar i samband med vernissager och liknande.

4.

TMV:s medlemmar erhåller rabatt på ordinarie sortiment i TM:s butik enligt särskild överenskommelse.

5.

TM:s programinformation görs tillgänglig för TMV:s medlemmar. TMV bekostar distribution av
denna information.

6.

TM erbjuder normalt årligen TMV en bok/skrift till vilken TMV bidragit. (Jfr punkt 6 under TMV:s
åtaganden.) TMV och TM överenskommer årligen om villkoren för detta erbjudande.

7.

TMV får disponera lokal i museet för sammanträden och för förvaring av TMV:s protokoll och
övriga handlingar. TMV:s styrelseledamöter har tillträde till sin lokal då museet är tillgängligt och
avlarmat.

8.

TM registrerar och arkiverar TMV:s protokoll och andra handlingar.

9.

TM erbjuder vissa tekniska och administrativa tjänster som överenskoms i särskild ordning. För
TMV specifika kostnader för dessa tjänster faktureras TMV.

10.

TM utser en representant i TMV:s styrelse samt experter för deltagande i TMV:s arbetsgrupper
när behov uppstår.

Giltighetstid
Detta avtal gäller från och med 2012-01-01 ett år i taget med tre månaders uppsägningstid. Det
ersätter motsvarande tidigare avtal som gällt från 2004-04-21, som härmed upphävs.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
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