KONTRAKTSVILKÅR
1. Generelt
Dette er en personlig kontrakt mellom meg og Insamlingsstiftelsen Anti Poaching Unit
(«APU»). Jeg godtar at informasjonen jeg har oppgitt i denne kontrakten kan
oppbevares av APU også etter kontraktens utløp. Jeg erkjenner at jeg har lest og
forstått innholdet i Rangerloven, og at jeg vil utføre mitt oppdrag som APU Ranger
(«Ranger») i samsvar med denne, samt gjeldende lover og regler i det landet jeg
befinner meg i. Alt arbeid jeg gjør som Ranger vil tilhøre APU (rapporter, bilder, video,
lydopptak, etc.). Jeg har ansvar for å holde APU oppdatert om min kontaktinformasjon
i løpet av mitt oppdrag som Ranger. Jeg har ansvar for å holde meg oppdatert om
informasjon som er aktuell for mitt oppdrag som Ranger og som distribueres via
Teamleder. Skulle jeg selv få kjennskap til slik informasjon, vil jeg snarest
videreformidle dette videre til Teamleder.

2. Konfidensialitet
Jeg vil holde alt jeg hører, ser, leser eller får kjennskap til under oppdraget som APU
Ranger (inkludert, men ikke begrenset til: personlig informasjon om informatører og
andre APU Rangere; tips; opplysninger om tilholdssted(er) for sårbare arter; finansiell
informasjon; strategisk og operativ informasjon; etc.), konfidensielt under og etter
kontrakttiden. Jeg vil ikke på noe tidspunkt videreformidle noen annen informasjon –
uavhengig av om den her er spesifikt nevnt som konfidensiell – som har eller kan ha
strategisk, finansiell eller annen form for verdi for APU, eller som ved uautorisert
avsløring kan være skadelig for APUs eller noen av APUs samarbeidspartneres
interesser.

3.

Patruljering
Jeg forplikter meg til å gjennomføre minst én patrulje per kalendermåned. Patruljene
skal gjennomføres i samsvar med «Instruks for patruljering», og jeg forsikrer at jeg aldri
vil patruljere alene.

4. Rapportering
Rapporteringsansvarlig skal snarest og senest 2 dager etter at patruljen er gjennomført
fylle ut og sende inn rapportskjema og tilhørende vedlegg (bilder, kopi av
politianmeldelser, etc.). Utfylling og innsending skal skje i samsvar med «Instruks for
rapportering». Jeg forplikter meg til å umiddelbart politianmelde alle mistanker om
lovbrudd mot natur, dyr, meg selv eller noen av mine Ranger-kolleger.

5.

Mediehåndtering
Talsperson for Insamlingsstiftelsen Anti Poaching Unit er stiftelsens ordförande
(«leder») og all mediekontakt om og på vegne av APU skal skje via leder. Jeg vil
umiddelbart henvise enhver henvendelse om APU fra media, til leder. Jeg får ikke gi
intervju eller uttale meg på vegne av APU, med mindre det foreligger uttrykkelig
skriftlig tillatelse fra leder.

6. Transparens
Jeg samtykker til at bilder og videoklipp med meg tatt i sammenheng med APUaktiviteter kan benyttes og publiseres (inkludert, men ikke begrenset til, APUs web- og
facebookside, YouTube, annonsematerialer/brosjyrer).

7.

Materiell og utstyr
Jeg bekrefter å ha fått utlevert følgende materiell som beskrives i punkt 13 i denne
kontrakten. Alt materiell tilhører APU og skal leveres tilbake ved oppdragets opphør,
dersom ikke annet er fastsatt ved skriftlig avtale. Skader e.l. på APUs materiell skal
meldes inn umiddelbart etter at denne er oppstått eller oppdaget. Jeg må selv dekke
skader som skyldes egen grov uaktsomhet. Dokumenter og/eller annet relevant
materiale som APU har stilt til rådighet for meg, samt alle kopier av samme, er APUs
eiendom og skal leveres tilbake på anmodning.

8. Transport
All bruk av private kjøretøy under Ranger-oppdrag skjer på eget ansvar og jeg må selv
dekke kostnader ved eventuelle skader, uhell e.l. som måtte oppstå. APU dekker
utgifter til leiebiler til bruk ved patruljeoppdrag. Bruk av leiebil skal skje på den
økonomisk og miljømessige mest gunstige måten. Jeg vil følge de til enhver tid
gjeldende rutiner for bestilling, bruk og betaling for leiebil som fremgår av «Instruks for
patruljering».

9. Deltakerdonasjon
Deltakerdonasjon er: 1000,- SEK. Beløpet betales inn senest 7 dager etter fullført
Ranger-kurs.

10. Mislighold
Det foreligger mislighold dersom:
a. jeg har oppgitt feilaktig informasjon om meg selv i denne kontrakten eller i
min søknad om å bli Ranger.
b. jeg ikke utfører mitt Ranger-oppdrag i samsvar med de formål, krav og
spesifikasjoner som er avtalt. Brudd på nasjonalt lovverk, Rangerloven eller
punktene 2-5 i denne kontrakten, er å anse som vesentlig mislighold.
c. jeg ikke oppfyller øvrige avtalte plikter.
Det foreligger ikke mislighold dersom situasjonen skyldes APUs forhold eller Force
Majeure. Styret avgjør sanksjoner ved mislighold. Vesentlig mislighold medfører
umiddelbar avskjedigelse og opphør av kontrakten.

11. Ansvarsfraskrivelse
Jeg er klar over at det alltid vil være en viss risiko forbundet med å være Ranger og
erkjenner at jeg påtar meg dette oppdraget utelukkende for egen risiko og ansvar. Jeg
erkjenner at APU ikke kan holdes ansvarlig for hendelser, skader e.l. som eventuelt
skulle tilstøte meg under mitt oppdrag som Ranger.

12. Endring/opphør av avtalen
Kontrakten er tidsbestemt og gjelder kun for det spesifiserte prosjektet og dets
tidsrom. Etter prosjektets slutt opphører automatisk Rangerens oppdrag for APU.
Endringer må foreligge i skriftlig form og være undertegnet av partene for å være
gyldig. Oppsigelse/avskjedigelse skal foreligge skriftlig og signert av den som avslutter
kontrakten, og trer i kraft med umiddelbar virkning. Rangeren kan ikke overføre noen
del av sine rettigheter og plikter i denne avtalen til tredjemann.

13. Utlevert utstyr
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