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Sponsringspolicy
Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta. Syftet med
sponsring är att berörda parter uppnår specifika värden. För Sörmland Vatten och
Avfall AB (nedan benämnd Sörmland Vatten) är det viktigt att nå ut med
kunskapshöjande budskap inom VA och renhållning. Det handlar också om
varumärkesbyggande där våra kunder uppfattar vårt varumärke som positivt, att
porträttera bilden av Sörmland Vatten som ett miljöföretag och en attraktiv
arbetsgivare. Vi på Sörmland Vatten vill med vår sponsring främja barn- och
ungdomsverksamhet.

Vi sponsrar

Merparten av vårt sponsringssamarbete ska stödja och öka möjligheten till
fritidsaktiviteter i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Vi sponsrar
föreningar, organisationer och event som är placerade och har en lokalt förankrad
verksamhet samt har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet i Flens, Katrineholms
och/eller Vingåkers kommun.
Vi stödjer enstaka samhälls- eller kulturevenemang som syftar till att främja en aktiv
kommun och som långsiktigt bidrar till en positiv bild av kommunerna Flen,
Katrineholm och Vingåker.
Vi vill även ha möjlighet att personligen kunna delta i genomförandet av aktiviteter
tillsammans med den aktör vi sponsrar.
Vi sponsrar med:
• ekonomiska medel
• kranvatten, exempelvis vattenkärra
• profilprodukter, exempelvis vattenflaskor
• föredrag
• annat än ovan angivet enligt överenskommelse.
Sponsringen ska:
• vara miljömedveten
• stämma överens med vår devis ”Service och miljö – varje dag”
• ha kännetecken som stämmer överens med våra kärnvärden ”öppenhet,
delaktighet och engagemang”.

Vi sponsrar inte
•
•
•
•
•

•

aktiviteter där försäljning av flaskvatten sker
politiska eller religiösa organisationer
aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller skada vår miljö
föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering
organisationer som enbart inriktar sig på välgörenhet (eftersom detta inte är
att betrakta som sponsring)
med avfallskärl och tillhörande avfallstjänster.

Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
Styrelsens säte: Katrineholm

Telefon: 0150-800 100
Fax: 0150-800 199
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se
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Hur vi sponsrar

Vårt sponsorarbete bygger på samarbetsavtal och aktiviteter med tydliga
motprestationer. I nära dialog med respektive samarbetspartner definierar vi ett
konkret innehåll i sponsringen.
Mervärden för oss är att lyfta fram kranvatten framför flaskvatten, klättra högre upp i
avfallstrappan genom att minimera avfallet, främja återanvändning, återvinna genom
att sortera uppkommet avfall rätt samt att vårt varumärke finns med i
föreningens/organisationens marknadsföring.

Hur du ansöker om sponsring

Fyll i blanketten ”Sponsringsansökan” och skicka den till oss på Sörmland Vatten.
Blanketten finns på vår hemsida.
Ansökan om ekonomisk sponsring
Ansökan om ekonomisk sponsring ska vara oss tillhanda senast 31 mars och 31
oktober.

Beslut om sponsring

Sörmland Vatten behandlar sponsringsansökan samt fattar beslut om sponsring.
Besked ges inom 14 dagar efter inkommen ansökan (avser inte ekonomisk
sponsring). Vid godkänt besked tecknas ett sponsringsavtal mellan parterna.
Beslut om ekonomisk sponsring
Mottagare för ekonomisk sponsring från Sörmland Vatten väljs två gånger per år, en
gång på hösten och en gång på våren. Besked som avser ekonomisk sponsring ges
inom 14 dagar efter 31 mars och 31 oktober. Vid godkänt besked tecknas ett
sponsringsavtal mellan parterna.
Det maximala beloppet för att ansöka om ekonomiska medel är fastställt till 10.000 kr.
Föreningar/organisationer som erhållit ekonomisk sponsring kan återigen komma i
fråga först vid den tredje utdelningen efter utfall. Sörmland Vatten förbehåller sig
rätten att i varje enskilt fall avböja ett sponsringssamarbete.

Upphävande av sponsringsavtal

Samarbetet kan avbrytas med omedelbar verkan:
• om föreningen/organisationen bryter mot lagstiftning och/eller denna
sponsringspolicy. Vid uppdagande av aktivitet som kan uppfattas som oetisk
kommer ekonomiskt sponsrat belopp omedelbart att återkrävas.
• om Sörmland Vatten inte fullföljer sitt åtagande gällande överenskommen
sponsring (punkt 3 i sponsringsavtalet).
• om föreningen/organisationen inte fullföljer sitt åtagande gällande hur
sponsringen ska användas (punkt 4 i sponsringsavtalet).
• om föreningen/organisationen inte fullföljer sitt åtagande gällande erbjudande
till Sörmland Vatten i form av motprestationer, exponeringsområden,
aktiviteter etcetera (punkt 5 i sponsringsavtalet).
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Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm
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Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
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