Fair Innovation™ avtal
Detta avtal reglerar förhållande och ansvar mellan:
Part 1:
802478-2784
Swedish Innovators (SweInn)
Kämpegatan 36
451 32 Uddevalla
och
Part 2:
Pers/org.nr: _______________________________________________________________________
Namn: _______________________________________________________________________
Adress: __________________________________________________________________________
Postadress: _________________________________________________________________________

FAIR INNOVATION™
Part 2 tecknar i samband med detta avtal om Fair Innovation™ en överenskommelse med SweInn om
att bedriva ett etiskt, moraliskt och juridiskt korrekt samarbete med andra parter avseende
samarbeten som härrör till att utveckla idéer till innovationer.
Fair Innovation™ avser att samarbeten sker utifrån ett rättvist, jämlikt och jämställt perspektiv där alla
människor har lika värde. Överenskommelsen om Fair Innovation sker för att stimulera ett ökat,
positivt samt riskfriare samarbete mellan parter inkluderande att undvika alt minimera
kostnadskrävande juridiska processer.
Avtal om Fair Innovation™ tecknas mellan Swedish Innovators och part 2 oavsett anslutning som
medlem via SweInn´s service- eller supportportaler online.
Innehåll
Fair Innovation™ innebär att parter som inleder en diskussion, genomför ett samarbete om utveckling,
inköp, tecknar avtal/överenskommelse om licensiering och/eller försäljning av ett koncept eller en idé,
uppfinning och/eller innovation, skall mötas och arbeta på ett sätt som tryggar respektive part etiskt,
moraliskt samt ekonomiska intresse.
Part skall inte utge felaktig utsago om ett förhållande i avsikt att i ett senare skede, inleda en egen
produktion av den idé, uppfinning eller innovation som diskuterats genom kopiering eller oegentligt
övertag. Vidare skall respektive part äga rätten till sin idé, uppfinning och innovation intill dess annat
skriftligen har avtalats. Avtal mellan parterna skall upprättas på samma sätt enligt Fair Innovation och
skall medföra att part inte försätts i en otillbörlig situation, underläge med men, skada eller förlust för
part.
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Part som anlitar idébärare/uppfinnare har ansvar för att dennes fysiska och psykiska arbetsmiljö
säkerställs.

GENERELL SEKRETESS
TYSTNADSPLIKT
Part har tystnadsplikt avseende all information, prototyper, teknik, system, koncept, idéer eller
uppfinningar som förmedlas av Swedish Innovators och/eller dess medlem, part enligt detta avtal,
förmedlad muntligt eller skriftligt, såväl känd såsom okänd till tredje man. Detta gäller all information,
prototyper, teknik, koncept, idéer, uppfinningar som parten har fått, får eller kommer att få tillgång till
inom avtalet. Part äger ej rätten att kopiera information, prototyper, teknik, system, koncept, idéer
eller uppfinningar för eget bruk. Part ansvarar för att mottagen information, prototyper, teknik,
system, koncept, idéer eller uppfinningar som förmedlats till part, hanteras och förvaras på sådant sätt
att det ej tillgängliggörs för tredje man. Vid fall där part har egen information, prototyper, teknik,
system, koncept, idéer eller uppfinningar som tidigare utvecklats, skall detta vara dokumenterat innan
det tillfälle när part får tillgång till information, prototyper, teknik, system, koncept, idéer eller
uppfinningar som förmedlas av Swedish Innovators och/eller dess medlem.
INFORMATION, IDÉER OCH KONCEPT
Information förekommer i bl.a. följande former: Lagrad i datorer, sänd och mottagen via nät,
tryckt och skriven på papper såsom text, bilder, fotografier och ritningar, faxmeddelanden,
lagrad på media, talad (även i telefon), e-post, lagrad i databaser, lagrad på mikrofilm eller
microfiche, presenterad på overhead eller andra metoder att överföra kunskap och idéer samt
andra nu kända eller okända förmedlingssätt.
UPPFINNINGAR OCH PROTOTYPER
Med uppfinning/prototyp menas en fysisk anordning som framställs i syfte att utgöra grund till
utvärdering, bedömning, uppvisning och utveckling. Prototyp kan vara utförd i trä, metall, plast,
gummi, papper, papp, gips eller annat material för sammanhållning och bearbetning.
Uppfinning/prototyp får ej avbildas, kopieras, fotograferas eller på något sätt dokumenteras
som möjliggör att prototypens idé, funktioner eller sammansättning kan överföras eller
tillgängliggöras för tredje man.
TEKNIK & SYSTEM
Förekommer i olika former av datamedia såsom datorer, hårddiskar, mjukvara, routrar, modem
eller annan data- och kommunikationsutrustning som tillhandahålls av föreningen eller
föreningens medlem eller som genom dess försorg installeras och/eller sammansätts. Alla
former av denna teknik får inte öppnas, kopieras eller hanteras på sådant sätt att den kommer
mig själv eller annan tillhanda.
Alla de koncept och systemutvecklingsprojekt som presenteras tillhör medlem och får inte på
något sätt delges tredje man eller utnyttjas för egen vinning enligt vidstående innehåll.
Kopiering och/eller vidareutveckling
Idé eller uppfinning som uppstår ur den ursprungliga informationen om idé/uppfinning som delas
mellan part, skall förhandlas separat mellan parterna. Sådan information får inte nyttjas för att undgå
den ursprungliga idéen/uppfinningen på sådant sätt att idébärare/uppfinnare fråntas rätten till
ersättning för sin ursprungliga idé/uppfinning. Vid sådant fall som utveckling uppstår, skall värdet efter
skriftligt framställt anspråk, fördelas mellan parterna i proportion till den värdeökning som sker enligt
separat överenskommelse.
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ANSVAR
Brott mot denna överenskommelse
Part som bryter överenskommelse om Fair Innovation™, kommer att utredas samt vid de fall som
brott mot överenskommelsen kan styrkas, hamna i den ”svartbok” som drivs av Swedish Innovators.
Utredning sker av oberoende utredare samt av Swedish Innovators internutredare samt granskas av
Swedish Innovators granskningskommité. Beslut av Swedish Innovators granskningskommité
publiceras i de portaler och forum som omfattar Swedish Innovators och dess medlemmar. Beslutet
kan inte överklagas.
Allvarlig och upprepad oetisk, omoralisk och brottslig verksamhet publiceras massmedialt.
Denna överenskommelse reglerar inte bort möjligheten till tvist och stämning via Svensk eller
internationell domstol eller annat organ för förhandling och beslut inom immaterialrätten.
Vid intrång eller stöld av annan utomstående part, skall en part informera de andra samt bistå övriga
parter för att minimera skada för part.
Friskrivningsklausul
Swedish Innovators friskriver sig från allt ansvar utifrån att det är läsare som självständigt avgör
huruvida denne påverkas och/eller beslutar utifrån av Swedish Innovators framtagen information.
Upphörande av avtal
Detta avtal gäller tills vidare eller tills dess att någon part skriftligen avslutar den eller vid det fall som
Swedish Innovators utredningskommitté beslutar om terminering vid påvisade brott mot avsnittet Fair
Innovation™ enligt detta avtal. Medparten har informerats om att sekretessen avseende detta avtal
gäller 10 år efter att ett samarbete avbrutits.
Separata tecknade avtal om sekretess har företräde framför detta avtal avseende avsnittet om
generell sekretess enligt detta avtal.
UPPKOMMEN SKADA
Part svarar för de skador som tillfogas Swedish Innovators och/eller part enligt detta avtal, medlem
genom brott mot detta avtal. Part är medveten om att underlåtenhet att följa detta avtal kan leda till
rättslig prövning med skadeståndsanspråk motsvarande den skada som åsamkats.

Detta avtal har signerats digitalt via http://sweinn.se/fair-innovation-avtal/!
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