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Sponsoravtal säsongen 2022/2023 
1 § Avtalsparter 

Avtalet avser samarbete mellan Vänersborgs kommun Org. nr: 
212000-1538 och IFK Vänersborg Org.nr: 862500-4083. 

2 § Syfte 
Avtalet syftar till att skapa ett gott och starkt samarbete mellan IFK 
Vänersborg och Vänersborgs kommun. Genom ekonomisk ersättning 
till IFK Vänersborg erhåller Vänersborgs kommun som motprestation 
profilering av varumärket Vänersborg och marknadsföring av kommu 
nen på såväl nationell som internationell nivå. 

3 § Avtalstid 
Avtalet gäller för säsongen 2022/2023, augusti 2022 - juni 2023. 

4 § Uppdrag 
IFK Vänersborg åtar sig att exponera Vänersborgs kommun 
varumärke genom: 
• Kommunens märke på matchdräkt (både hemma- och bortaställ), 

på både bröst och rygg 
• Reklamplats i Arena Vänersborg väl exponerad (vid kortsida 
bakom mål alternativt långsida) 
• Kommunens märke i intervjuhörnan för TV 
• Kommunens märke på IFK Vänersborgs hemsida 
• Profilering vid de tillfällen Vänersborgs kommun är "stor 

matchvärd" respektive "liten matchvärd". Detta i form av att kom 
munens logotype exponeras där matchen annonseras eller på annat 
sätt sprids via sociala medier samt i matchblad. Exponering av 
kommunens logotype ska även ske vid speakerreklam, vid intervju 
av representant från Vänersborgs kommun i samband med match 
samt visuell exponering i entrehall, 
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5 § Samarbetspartner 
Som samarbetspart erhåller Vänersborgs kommun möjlighet att: 
• Kostnadsfritt anlita delar av IFK Vänersborgs spelartrupp vid två 

offentliga arrangemang per säsong. Detta ska dock planeras i god 
tid och passa in utifrån spelschemat. 

• I samband med stor respektive liten matchvärd profileras Väners 
borgs kommun genom de sociala medier som IFK Vänersborg till 
skapar i syfte att lyfta verksamheten/ge reklam för kommande mat 
cher. Förankring och godkännande ska ske med av kommunen ut 
sedd person. 

• Kostnadsfritt erhålla 10 stycken säsongskort/årskort under 
avtalstiden. 

• Möjlighet att delta med representant vid de events och nätverksträf 
far som anordnas av IFK Vänersborg (fysiskt eller digitalt). 

6 § Ersättning, bonus och betalningsvillkor 
Vänersborgs kommun ersätter IFK Vänersborg med 125 000 kr exklu 
sive reklamskatt. Reklamskatten tillkommer på fakturan. 

Om klubben når spel i SM-kvartsfinal ökar ersättningen med 15 000 
kr, vid semifinal ytterligare 15 000 kr och vid SM-final ytterligare 15 
000 kr. Ytterligare ersättning på 15 000 kr utgår vid SM-guld. 

Betalning sker i december 2022. Ökad ersättning vid avancemang be 
talas på anmodan av klubben. 

7 § Avtalsbrott 
IFK Vänersborg ska vara goda ambassadörer för kommunen. Om IFK 
Vänersborg inte utför sina åtaganden enligt detta avtal eller via age 
rande, såväl av föreningen som av enskild spelare, skapar negativ pub 
licitet som skadar varumärket Vänersborg kommun, kan detta avtal 
hävas med omedelbar verkan. Om avtal hävs utifrån ovan nämnda 
grund kan kommunen påkalla återbetalningsskyldighet för IFK Vä 
nersborg samt eventuell skadeståndsskyldighet. 

Vänersborgs kommun har företräde vid avtalets tolkning. 
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8 § Avtal 
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har 
tagit var sitt. 
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Partnerskap IFK Vänersborg & Vänersborgs kommun 

Efter samtal mellan Stefan Leijon och Peter Grönros förtydligade vi samverkan 2022-2023. 

Peter sammanfattade dessa punkter I ett mail till Stefan tar 2022-10-13 16:35 
Stefan utvecklar så att det framgår tydligt vem som står för vad och vem som utför 

Förtydligande 2022-2023 

Vänersborgs kommun har inom ramen för sitt avtal med IFK följande rättigheter. 
Nedan beskrivs dessa samt vem som ansvarar 

• Ny skylt bakom mål att ersätta tidigare 
o Kommunen bekostar grafiskt och tryck 
o IFK sätter upp 

• Tv reklam vid sändning faktura 6000kr för hela säsongen 
o Stefan betalar detta och ordnar med det grafiska. 
o Logga mailas till Peter 

• Ny skylt med logga Vänersborg placeras lämplig plats för kamera . 
o Peter undersöker om det finns lämplig plats 

• Kommunen får 10 biljetter avsedda för kommunens loge 
eller sittplats 

• Kommunen får 10 biljetter avsedda för "LF" loge 
eller sittplats 

• Stor matchvärd Kommunen får 15 biljetter (ståplats) 
• Liten matchvärd Kommunen får 15 biljetter (ståplats) 
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Stefan 

Peter 

Peter 

Peter 

Peter 
Peter 

Övrigt 
Avtal skrivs för samverkan mellan Vänersborgs kommun och IFK Vänersborg vartill detta blir en 
bilaga 

Dialog gällande möjligheter till boka loge i Arena Vbg. IFK aktiverar logen efter efterfrågan med mål 
att ha minst 3 "aktiveringar" under grundspelet 2022-2023 
IFK Håller kommunen liksom LF informerade om vilka. 

Sammanfattat av Stefan Leijon med Peter Grön ros mail som grund. 




