KONTRAKTSVILLKOR
1. Generellt
Detta är ett personligt kontrakt mellan mig och Insamlingsstiftelsen Anti Poaching Unit
(«APU»). Jag godtar att informationen jag har uppgett i detta kontrakt får uppbevaras
av APU också efter kontraktets upphörande. Jag medger att jag har läst och förstått
innehållet i Rangerlagen och att jag vill utföra mitt uppdrag som APU Ranger
(«Ranger») i enlighet med den, samt gällende lagar och regler i det landet jag befinner
mig i. Allt arbete jag gör som Ranger ska tillhöra APU (rapporter, bilder, video,
ljudupptagningar, etc.). Jag har ansvar för att hålla APU uppdaterat om min
kontaktinformation i löpet av mitt uppdrag som Ranger. Jag har ansvar att hålla mig
uppdaterat om information som är aktuell för mitt uppdrag som Ranger och som
distribueras via teamledare. Skulle jag själv få kunnskap om sådan information, ska jag
snarast vidarebefordra den till teamledare.

2. Sekretess
Jag ska hålla allt jag hör, ser, läser eller får vetskap om under uppdraget som Ranger
(inkluderat, men inte begränsat till: personlig information om informatörer och andra
Rangers, tips, upplysningar om tillhåll för sårbara arter, finansiell information,
strategisk och operativ information, etc.), konfidensiellt under och efter kontrakttiden.
Jag ska inte under någon tidpunkt vidareförmedla information till någon annan –
oberoende av om den har specifikt nämnts som sekretessbelagd – som har eller kan ha
strategisk, finansiell eller annan form av värde för APU, eller som vid oauktoriserat
avslöjande kan vara skadlig för APUs eller någon av APUs samarbetspartners intressen.

3.

Patrullering
Jag förpliktar mig till att genomföra minst en patrull per kalendermånad. Patrullerna
ska genomföras i efterlevnad med «Instruktioner för patrullering», och jag försäkrar att
jag aldrig patrullerar ensam.

4.

Rapportering
Rapporteringsansvarig ska snarast och senast 2 dagar efter att patrulleringen är
genomförd fylla i och skicka in patrullrapport och tillhörande bilagor (bilder, kopia av
polisanmälan, etc.). Ifyllandet och skickandet ska ske i efterlevnad med «Instruktioner
för rapportering». Jag förpliktar mig till att omedelbart polisanmäla alla misstankar om
lagbrott mot natur, djur, mig själv eller någon av mina Ranger-kollegor.

5.

Mediahantering
Talesperson för Insamlingsstiftelsen Anti Poaching Unit är stiftelsens ordförande och all
mediakontakt om och på uppdrag av APU ska ske via ordförande. Jag ska omedelbart
hänvisa alla förfrågan om APU från media till ordförande. Jag får inte ge intervjuer eller
uttala mig på uppdrag av APU, utan att det föreligger skriftlig tillåtelse från
ordförande.

6.

Transparens
Jag samtycker att fotografier och videoklipp med mig som tagits i samband med APUverksamhet kan användas och publiceras (inklusive, men inte begränsat till, APUs
webb- och Facebook-sida, YouTube, reklammaterial / broschyrer).

7.

Material och utrustning
Jag bekräftar att ha fått levererat följande material som beskrivs under punkt 13 i detta
kontrakt. Allt material tillhör APU och ska lämnas tillbaka vid uppdragets upphörande,
såvitt inget annat bestämdes i ett skriftligt avtal. Skador på APUs material ska anmälas
omedelbart efter dessa har uppstått eller uppdagats. Jag måste själv bekosta skador
som uppstod av egen grov oaktsamhet. Dokument och/eller annat relevant material
som APU har ställt till förfogande för mig, samt alla kopior av dem, är APUs egendom
och ska lämnas tillbaka på begäran.

8.

Transport
All bruk av privata fordon under Ranger-uppdrag sker på eget ansvar och jag måste
själv bära kostnader vid eventuella skador, ifall sådana skulle uppstå. APU täcker
utgifter till hyrbil för patrullering. Bruk av hyrbil ska ske på det ekonomiska och
miljömässiga mest gynsamma sättet. Jag ska följa de aktuellt gällande rutiner för
beställning, bruk och betalning för hyrbil som framgår av «Instruktioner för
patrullering».

9. Deltagardonation
Deltagardonation är: 1000, - SEK. Beloppet betalas senast 7 dagar efter avslutad
Rangerkurs.

10. Kontraktsbrott
Det föreligger kontraktsbrott om:
a.
jag har uppgett felaktig information om mig själv i detta kontrakt eller i min
ansökan om att bli Ranger.
b.
jag inte utför mitt Ranger-uppdrag i enlighet med de ändamål, krav och
specifikationer som är avtalade. Brott på nationellt lagverk, Rangerlagen eller
punkter 2-5 i detta kontrakt, anses som väsentliga kontraktsbrott.
c.
jag inte uppfyller övriga avtalde plikter.
Det föreligger inte kontraktsbrott om situationen grundas APU eller Force Majeure.
Styrelsen avgör sanktioner vid kontraktsbrott. Väsentligt kontraktsbrott medför
omedelbar avsked och upphörande av kontraktet.

11. Ansvarsfriskrivning
Jag är medveten över att det alltid finns en viss risk med att vara Ranger och medger
att jag påtar mig detta uppdrag uteslutende för egen risk och ansvar. Jag medger att
APU inte kan hållas ansvariga för händelser och skador som eventuellt kan hända mig
under mitt uppdrag som Ranger.

12. Ändring/upphör av avtalen
Kontraktet är tidsbestämt och gäller enbart för det specifika projektet och dess
tidsram. Efter projektets slut upphör automatiskt Rangers uppdrag för APU. Ändringar
ska föreligga i skriftlig form och vara undertecknade av båda parter för att vara giltiga.
Uppsägning ska föreligga skriftlig och signerad av den som avslutar kontraktet, och
träder i kraft med omedelbar verkan. Rangern kan inte överföra någon del av sina
rättigheter och plikter i detta avtal till tredjeman.

13. Överlämnad utrustning

Beskrivning
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Återlämnad
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