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Sponsorpolicy Kvarnby IK 

Kvarnby IK huvudregel är att all sponsring ska tillfalla Kvarnby IK huvudkassa. 

Vid evenemang som arrangeras av Kvarnby IK fördelas en ev. vinst mellan 
Kvarnby IK och arrangerande lag (20% till Kvarnby IK och 80% till 
arrangerande lag) 

Sponsring som förmedlas av ett specifikt lag i Kvarnby IK belönas med 20% 
av sponsorbeloppet. 

All sponsring ska anmälas till och handläggas av marknadsgruppen i Kvarnby 
IK. 

Så kallad lagsponsring är bara i undantagsfall tillåten. Såsom i nedanstående 
exempel. 

 Direkt sponsring av matchställ till ett specifikt lag med en speciell 
sponsorreklam. 

 Sponsring av inköp av Kvarnby IK utbud av träningskläder till ett specifikt 
lag. 

 All annan lagsponsring än ovanstående måste godkännas av styrelsen I 
Kvarnby IK. 

 
Spelarens namn på matchstället är inte tillåten. 
Det specifika laget har “nyttjanderätt” av inköpt matchställ. 
Matchstället ägs av Kvarnby IK och överlämnas till materialansvarig i Kvarnby 
IK när nytt matchställ erhålls. 

Vi i styrelsen arbetar efter att varje enskild spelare i de olika lagen ska få 
utöva fotboll efter så lika och jämnt fördelade former som möjligt.  I detta 
arbete ingår att få en så rättvis och likvärdig standard mellan de olika lagen 
både utrustningsmässigt och förutsättningsmässigt. 

Vi arbetar också efter att få den Blå Tråden i vår förening att stärka 
klubbkänslan vilket innebär att inga andra träningskläder än det som klubben 
erbjuder får lov att inhandlas kollektivt av de olika lagen. Egna träningskläder 
får naturligtvis användas. 

Vi vill att alla lagen ska ha en enhetlig profil utåt när vi tränar, spelar cuper 
och matcher. 

Sponsorintäkterna ska till största delen hjälpa till att betala klubbens alla fasta 
och gemensamma kostnader såsom uppvärmningskostnader, el, material, 
kanslistlöner, anmälningsavgifter, domarkostnader, städning samt plan- och 
hallhyror. 

Hjälp oss att bibehålla den Blå Tråden och jobba för att stärka klubbkänslan! 

 

Kvarnby IK styrelse  
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