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Sponsoravtal mellan Sala kommun och Sala Silverstaden IBK 

INLEDNING 
Sala kommun har tidigare säsonger som Sala Silverstaden lBK spelat på elitnivå 
tecknat sponsoravtal på 100.000 kronor exklusive reklamskatt. Förslaget till spon
soravtal för säsongen 2013/2014 har samma innehåll som tidigare sponsoravtaL 

Beredning 
Bilaga KS 2013/251/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/251/2, sponsoravtal 

jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förslag till sponsoravtal, Bilaga KS 2013/251/2, 
att uppdra till kommunchefen att teckna sponsoravtal med Sala Silverstaden IBK för 
säsongen 2013/2014, 
att för sponsring av Sala Silverstaden IBK, anvisa 100 tkr, att täckas ur eget kapital, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en sponsringspolicy för 
Sala kommun. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till sponsoravtal, Bilaga KS 2013/251/2, 

att uppdra till kommunchefen att teckna sponsoravtal med Sala Silverstaden IBK för 
säsongen 2013/2014, 

att för sponsring av Sala Silverstaden lBK, anvisa 100 tkr, att täckas ur eget kapital, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en sponsringspolicy för 
Sala kommun. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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2013-10-22 

JENNY NOLHAGE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALAKOMMU · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 2 3 

Sponsoravtal mellan Sala kommun och Sala Silverstaden IBK 

Sala kommun har tidigare säsonger som Sala Silverstaden !B K spelat på elitnivå 
tecknat sponsoravtal på 100 OOOkr exklusive reklamskatt. Förslaget till sponsoravtal 
för säsongen 2013/2014 har samma innehåll som tidigare sponsoravtaL 

Förslaget är att kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen 

Att godkänna förslaget till sponsoravtal, samt 

Att uppdra åt kommunchefen att teckna sponsoravtal med Sala 
Silverstaden !B K för säsongen 2013/2014. 



SALAKOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

KS 2013/251/2 
Ink. 20!3 ·m- 2 1 

SPONSORAVl-AL D~~[ 3 ) Y? "2, jAktb~aga 
l 

mellan 
SALA I<OMMUN och sala Silverstaden !Bl< 

SALA KOMMUN har tecknat sponsringsavtal med Sala Silverstaden IBK a 100 000 kr 
gällande säsongen 2013/2014. Pris exkl. reklamskatt. 

SALA KOMMUN erhåller av Sala Silverstaden IBK under avtalsperioden: 

• Föreningens namn under avtalsperioden är sala Silverstaden IBK 

• Reklamplats på damelitslagets hemma- och bortamatchställ på tröja (krage alt. 
högt upp på bröstet) 

• Reklamplats på damelitlagets träningsoveraller 
• En (1) reklamplats på vägg i idrottshallen 
• En (1) reklamplats på sarg 
• Logotyp på föreningens hemsidas förstasida med länk till egen hemsida 
• Reklamplats på en (l) av Wallers bussar 
• Matchvärd på en (1) utvald hemmamatch 

Sala 2013·10-11 

Sala Kommun Sala Silverstaden IBK 

J en ny Nolhage Magnus Göthelid 


