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Policy för Tekniska Verken i Kiruna
AB:s sponsring
”Vi levererar och ansvarar för långsiktigt hållbar samhällsservice, teknisk
infrastruktur och utveckling för hela Kiruna Kommun.”
Tekniska Verkens sponsring ska fördelas till barn- och ungdomsverksamheter inom idrott
och kultur eller till aktiviteter som bidrar till Kiruna kommuns utveckling och attraktion av
samhället, detta i enlighet med bolagets affärsidé.
Föreningar och klubbar som erhållit sponsring kan återigen komma i fråga först vid den
3:e utdelningen efter utfall. Sponsringen ska rikta sig till registrerade föreningar eller
klubbar inom Kiruna Kommun. Tekniska Verken sponsrar inte direkt till eller via enskilda
personer.

Verksamheter vi inte sponsrar
Tekniska Verkens krav för sponsring är att mottagaren intygar att deras verksamhet inte
har några kopplingar med budskap som kan uppfattas som kontroversiella, riskbetonade,
politiska eller religiösa. Inte heller verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska
eller på annat sätt integritetskränkande.

Rutiner för vår sponsring
Mottagare
Sponsringen ska rikta sig till registrerade föreningar eller klubbar inom Kiruna Kommun.
Tekniska Verken sponsrar inte direkt till eller via enskilda personer.
Tekniska Verkens sponsring ska fördelas till barn- och ungdomsverksamheter inom idrott
och kultur eller till aktiviteter som bidrar till Kiruna kommuns utveckling och attraktion av
samhället, detta i enlighet med bolagets affärsidé:
”Vi levererar och ansvarar för långsiktigt hållbar samhällsservice, teknisk
infrastruktur och utveckling för hela Kiruna Kommun.”
Föreningar och klubbar som erhållit sponsring kan återigen komma i fråga först vid den
3:e utdelningen efter utfall.
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Verksamheter vi inte sponsrar
Tekniska Verkens krav för sponsring är att mottagaren intygar att deras verksamhet inte
har några kopplingar med budskap som kan uppfattas som kontroversiella, riskbetonade,
politiska eller religiösa. Inte heller verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska
eller på annat sätt integritetskränkande.

Beskrivning och motprestation sponsringspaket
Sponsringspaketen är standardiserade avtal. Beloppen är 2 500, 5 000 och 10 000 kronor
per år. Kravet på motprestationer är att Tekniska Verken skall ha rätten att använda
mottagarens namn för att tillkännage sponsringen, och att mottagaren skall göra
sponsringen bekant till sina medlemmar och närstående genom anslag och på hemsida
om sådan finns. När möjlighet finns skall Tekniska Verken även ha rätt att exponera sig
med egna banderoller eller dylikt hos mottagaren och/eller använda föreningen för olika
aktiviteter, till exempel vid personaldagar, TVAB-dagen med mera.

Budget och beslut
Ledningsgruppen fastställer i samband med budget en ram för sponsringspaketen.

Uttagning och urvalskriterier för sponsringspaketen
Två gånger per år väljs mottagare för Tekniska Verkens sponsringspaket av en jury
bestående av fyra personer som valt ut ett antal nominerade ansökningar, som uppfyller
policyn.

Vid urval gäller följande kriterier och underlag
• Bolagets sponsringspolicy
• Mål och syfte med sponsringen
• Geografiskt område för den sponsrade verksamheten

Ansökan för sponsringspaket
Vi tar emot komplett ifyllda ansökningar fram till senast 31 mars och 31 oktober.
I ansökan skall tydligt framgå på vilket sätt pengarna direkt riktas till barn- och
ungdomsverksamhet alternativt på vilket sätt sponsringen medverkar till Kiruna
kommuns samhällsutveckling.

Tillkännagivande av mottagare
Sker omkring 1 maj respektive 1 december.
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