Proposition nr 2 till förbundsmöte 2017 - sponsringspolicy
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att bifalla förslag till sponsorpolicy enligt Bilaga 1.
Bakgrund
Det sker årligen många evenemang och aktiviteter inom svensk badminton. För arrangörer är
sponsorer en viktig partner för att genomföra dessa evenemang och aktiviteter. Sponsorer är likaså
intresserade att sponsra nationellt som lokalt.
För att vi tillsammans ska upplevas som tydliga i relationen till sponsorer och för att samarbetet
lokalt och nationellt ska fungera så bra som möjlig behövs en sponsringspolicy utifrån vilka beslut
om sponsringssamarbeten inom Badminton Sweden kan tas. En sponsringspolicy gör att arbetet
med sponsring kan göras mer effektivt och tydligt och att vi kan utnyttja de fördelar som finns i
förhandlingar både på nationell och lokal nivå.
Syfte
Syftet med en sponsringspolicy är att genom en fördelningsmodell underlätta beslut och samtidigt
kunna erbjuda lokala och regionala arrangörer bra avtal för att stärka klubbars, distrikts och
förbundets ekonomi genom bra sponsoravtal. Viktigt är att denna policy gör det lätt att se
gränsdragningar gentemot föreningarnas lokala tävlingar och seriespel och att det inte missgynnar
lokala föreningarnas möjlighet att skapa sponsorintäkter. En intäkt oavsett på lokal eller nationell
nivå gör hela Badminton Sweden starkare.
Ingående delar
Badminton Sweden äger rätt att ingå samarbetsavtal (sponsoravtal) med intressenter med syfte att
därigenom förstärka både Badminton Swedens ekonomi som arrangemangets ekonomi. Ingångna
samarbetsavtal mellan Badminton Sweden och nationell sponsor är i utgångspunkten exklusiva
men avtalen ska vara så utformade att de möjliggör för lokal arrangör, som åtar sig att genomföra
ett SBF-arrangemang, att teckna lokala samarbetsavtal, efter samråd och godkännande av SBF.
Detta regleras i enskilda avtal mellan SBF och arrangerande förening.
Samarbetspartner ska ha en uttalad policy som ligger i linje med Badminton Swedens vision om
Idrott för alla i alla åldrar, ren idrott fri från droger och doping.
Vår analys är att det viktigaste incitamentet för boll och racketleverantörer är synligheten på våra
tävlingar.
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BILAGA 1 till Proposition nr 2 – förbundsmöte 2017.
Rätten att ingå avtal

Nivå på tävling

Bollar

Skyltning

Utställningsyta

Internationellt
mästerskap
Internationell
tävling (BEC)
Svenska
mästerskap
Seriespel SBL

BS

BS

BS

Mediarättigheter
BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

Kval till SBL

BS

BS

BS

BS

Landskamper

BS

BS

BS

BS

SGP

BS

BS

BS

BS

Elit /U19

BS

BS

BS

BS

SJT

BS

BS

BS

BS

Klassningstävlingar
ABC + ungdom
och
motionstävlingar

Lokal arr

Lokal arr

Lokal arr

Lokal arr

Seriespel div 1-4

Lokal arr

Lokal arr

Lokal arr

Lokal arr

SDF

SDF

SDF

SDF

Distrikt

Rättigheterna enligt bifogad matris regleras mellan Badminton Sweden och lokal arrangör för
respektive arrangemang. Badminton Sweden strävar alltid efter att teckna så bra villkor som möjligt
med leverantörer till svensk badminton.
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