Avtalevilkår klubb/forening
Lyse Fornybar - Lagspiller

1. Generelle vilkår
• Alle klubber/foreninger med organisasjonsnummer og som er tilknyttet en offisiell medlemsorganisasjon som er
godkjent av Lyse, kan motta honorar gjennom Lyse Fornybar – Lagspiller.
• Se lyse.no for godkjente medlemsorganisasjoner.
• Det tildeles ikke honorar til enkeltpersoner eller tiltak i regi av politiske eller religiøse organisasjoner.
• Lyse forbeholder seg retten til å avvise klubb/forening eller å fjerne registrert klubb/forening fra ordningen dersom det
foreligger saklig grunn.
• Det forutsettes at alle klubber/foreninger som er en del av Lyse Fornybar – Lagspiller promoterer denne strømavtalen.
Mer informasjon om retningslinjer for bruk av Lyse-logo etc. finnes på nettsiden http://brandguide.lyse.no/. Informasjon
om strømavtalen for kundene finnes på lyse.no.
• Klubb/forening bør aktivt informere sine medlemmer om denne ordningen, f.eks. ved å legge ut informasjon på
hjemmeside, sosiale medier, medlemsblad, gi informasjon i møter og lignende. Merk imidlertid at markedsføring per
sms/epost ikke kan sendes ut uten medlemmenes godkjenning i henhold til markedsføringsloven.

2. Beregning og utbetaling av honorar
•
Strømavtalen Lyse Fornybar – Lagspiller har ingen bindingstid. Kunden må likevel benytte seg av Lyse Fornybar –
Lagspiller i minst 6 måneder for at klubb/forening skal få honorar.
•
Startbeløp på 200 kroner, som er honorar for det første året, settes av 6 måneder etter at kunden har inngått
strømavtalen Lyse Fornybar – Lagspiller, til den klubben/foreningen kunden har valgt. Startbeløpet kan bare gis én
gang per strømanlegg.
•
Når kunden har hatt avtalen i 2 år, settes det av nye 100 kroner til klubben/foreningen kunden har valgt. Deretter vil
nye 100 kroner settes av hver 12. måned.
•
Merk at hvilken klubb/forening som vil motta honorar bestemmes av hvilken klubb/forening kunden har valgt på det
tidspunktet hvert enkelt beløp settes av. Kunden kan til enhver tid endre på sitt valg.
•
Lyse legger til rette for at kunden kan angi spesifisert lag/gruppe i sin klubb/forening som kunden ønsker at honoraret
skal gå til. Lyse vil videreformidle ønsket til relevant klubb/forening. Det er derimot opp til den enkelte klubb/forening å
fordele midlene mellom de enkelte lag/grupper. Er ingen lag/gruppe valgt, er midlene til fri fordeling innad i
klubb/forening.
•
Utbetaling av totalt opptjent honorar til klubb/forening vil skje to ganger årlig, i mai og desember måned. Lyse
oversender grunnlag for fakturering til e-postadressen som oppgis av klubb/forening ved registrering, basert på
opptjent honorar. Klubb/forening må deretter innen 15. april og 15. november utstede faktura til Lyse for opptjent
honorar. Klubb/forening er selv ansvarlig for eventuell momsplikt på utbetalingen, og for å reflektere dette i fakturaen.
3. Opphør
•
Dersom Lyse velger å avvikle strømavtalen Lyse Fornybar – Lagspiller, kunden sier opp strømavtalen med Lyse, eller
klubb/forening fjernes fra ordningen, opphører all opptjening av honorar fra det tidspunkt hvor avviklingen/oppsigelsen
trer i kraft. Honorar som er opptjent på tidspunkt for opphør vil utbetales i sin helhet til klubb/forening ved neste
utbetaling.
•
Klubb/forening kan når som helst velge å melde seg av ordningen ved å sende epost til lagspiller@lyse.no

