
  

 

 

SOLBERGA BOLLPLAN, LERKROGSVÄGEN 30 

Hemsida: www.solbergabk.se. 

E-post: info@solbergabk.se 
Postadress: BOX 74, 125 22 ÄLVSJÖ 

Sponsringspolicy 

SOLBERGA BOLLKLUBB står för en ”hållbar idrott” vilket innebär att se vår roll och vårt 

bidrag till samhället utifrån ett helhetsperspektiv där vi tar ansvar för de barn- och ungdomar 

som deltar i vår verksamhet som innebär: 

• FAIR PLAY 

• BREDDIDROTT 

• ALLAS RÄTT ATT DELTA 

• LUSTFYLLT IDROTTANDE 

• IDROTT PÅ BARNS VILLKOR 

Vi ingår endast sponsoravtal med företag vars verksamhet är förenlig med SOLBERGA 

BOLLKLUBBs värdegrund och riktlinjer. 

Vi tillämpar följande riktlinjer för sponsring:  

 1 000 - 9 999 kr/år 

o Logotype på hemsida 

o Omnämnande i föreningens publicering 

o Reklamskatt tillkommer ej. 

 10 000 - 19 999 kr/år 

o Logotype på hemsida 

o Omnämnande i föreningens publicering 

o Sponsortryck på matchkläder, rygg (skuldror)/höger bröst (beroende på 

form/storlek logotype) 

o Sponsor betalar tryckkostnader 

o Sponsor faktureras föreningens kostnad för eventuell reklamskatt som kan 

tillkomma vid sponsortryck på matchkläder 
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 > 20 000  kr/år  

o Logotype på hemsida 

o Omnämnande i föreningens publicering 

o Sponsortryck på matchkläder (separat diskussion om placering behövs)  

o Sponsor betalar tryckkostnader 

o Sponsor faktureras föreningens kostnad för eventuell reklamskatt som kan 

tillkomma vid sponsortryck på matchkläder 

 I händelse av eventuell reklamskatt är skattesatsen f.n. 6.9%. Se Skatteverkets hemsida: 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/reklamskat

t.4.18e1b10334ebe8bc80001249.html 

 Kontant lagsponsring kan accepteras om beloppet understiger 5 000 kr under 

förutsättning att syftet med sponsringen är ett stödja ett specifikt ändamål t.ex. stötta 

lagets resa till en nationell/internationell turnering, nationellt/internationellt läger m.m. 

Alla förslag till lagsponsring ska godkännas av föreningen och kräver en separat diskussion 

från fall till fall.  

 Vid sponsring över 10.000 kr och om logotype ska tryckas på matchtröjor kan man 

specificera om sponsringen avser hela föreningen eller en specifik verksamhet i 

föreningen, t.ex. seniorverksamheten (Gå-fotboll, Veteran, Herrar, Damer) eller barn- och 

ungdomsverksamheten. 

 Vid tryck på tröjor skall alla tröjor i den specificerade verksamheten förses med tryck.  

Dvs. om man sponsrar barn- och ungdomsverksamheten kommer också logotypen att 

tryckas på samtliga ställ som används av våra barn- och ungdomslag.  

 Endast nya tröjor förses med tryck – detta därför att det är svårt och omständligt att trycka 

på redan använda tröjor som i så fall måste samlas in, tvättas på rätt sätt osv.  

 Alla sponsringsöverenskommelser kräver skriftliga avtal i vilka parternas åtagande 

framgår. 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/reklamskatt.4.18e1b10334ebe8bc80001249.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/reklamskatt.4.18e1b10334ebe8bc80001249.html
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 För sponsring under 10 000 kr/år är 1-åriga överenskommelser möjliga. 

 För sponsring över 10 000 kr/år förordar vi fleråriga avtal men om detta utgör ett hinder 

kan vi komma överens om en kortare löptid. 

 Om sponsor saknar egen avtalsmall kan mallen som bifogas som bilaga anpassas efter 

ändamål. 
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Mall – Sponsoravtal 

Mellan Solberga bollklubb, org. nr 802006-7800, Box 74, 125 22 ÄLVSJÖ och [Sponsor], 

[organisationsnummer], [Postnummer och ort] har denna dag träffats följande: 

SAMARBETSAVTAL 

1. Bakgrund 

Solberga bollklubb har sedan starten 1967 varit Solbergas lokala fotbollsförening. Föreningen 

fokuserar på barn- och ungdomsverksamhet och värnar om att alla oavsett ålder, kön och etnisk 

bakgrund ska känna gemenskap och sammanhållning och uppleva fotboll som någonting positivt 

och roligt.  

[Motsvarande beskrivning av sponsor] 

2. Sponsorbidrag 

[Sponsor] skall till Solberga bollklubb årligen i sponsorbidrag utge ett kontant belopp om [belopp i 

bokstäver och i siffror]. Beloppet exkluderar eventuell mervärdesskatt. 

Om särskilt ändamål finns med sponsringen kan detta också anges här. Om inte tas denna text bort. 

Beloppet betalas på fakturanmodan från Solberga bollklubb. Betalningsvillkor 30 dagar.   

3. Reklamskatt 

[Sponsor] skall stå för eventuell reklamskatt med anledning av detta avtal.  

4. Solberga bollklubbs motprestationer/[Sponsors] rättigheter  

a. [Sponsor] exponeras som sponsorer med logga och länk till hemsidan på Solberga 

bollklubbs hemsida. 

b. Ytterligare motprestationer anges på samma sätt som ovan. 

5. Avtalstid 

Avtalet gäller under tiden ÅÅÅÅ-MM-DD – ÅÅÅÅ-MM-DD.  

Avtalet upphör automatiskt utan föregående uppsägning vid avtalstidens utgång. 
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6. Hävning  

För det fall en av parterna finner att den andre partens verksamhet inte är förenlig med den egna 

verksamhetens syfte och ändamål eller dess etiska grundvalar, har parten rätt att omedelbart häva 

avtalet. Detsamma gäller för det fall någon av parterna underlåter att utföra de prestationer som 

stadgas i avtalet. 

7. Fullständig reglering 

Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Avtalet ersätter alla 

skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser rörande sponsring som föregått avtalet.  

8. Överlåtelse m.m. 

Part får inte överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan skriftligt godkännande från 

den andre parten.  

Tillägg eller ändringar av avtalet skall ske skriftligen för att gälla.  

9. Tvist 

Om tvist uppkommer i anledning av detta avtal skall parterna i första hand försöka lösa denna genom 

förlikning.  

Om parterna inte förmår lösa tvisten genom förlikning, skall på parts begäran tvisten hänskjutas till 

avgörande av skiljemän enligt lagen om skiljemän. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. 

10. Underskrift 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varvid parterna har tagit var sitt. 

Ort:    Ort: 

Datum:    Datum: 

[Sponsor]   Solberga bollklubb 

 

………………………………  ……………………………… 

[Namn – Sponsors representant]  [Namn – Solberga BKs representant]  


