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Avtal med Sala Silverstaden IBK. 

Sala Silverstaden IBK damelitlaget s pelar i elitserien i inneba ndy under 
säsongen 2012-2013. Det innebär att laget kommer att synas både i media 
och inför publik. Med anledning av att de spelar i elitseri en ser Sala kommun 
möjligheter att teckna ett sponsoravtal med klubben för att kunna lyfta fram 
Sala kommun i s tort och vissa specifika ve rksa mheter och aktiviteter genom 
elitserielagets exponering. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i!ll med hänvis ning till ovanstående ingå avtal med Sala Silverstaden IBK och 
köpa reklamplatser e nligt sponsringsavtalet för SEK 100 000 för säsongen 
2012-2013, medlen anvisas från kommunstyrelseförvaltningens budget. 
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Sponsringsavtal mellan 
Sala Kommun och Sala Silverstaden IBK 

Sala Kommun har tecknat sponsringsavtal med Sala Silverstaden lBK 
a 100000 SEK gällande säsongen 2012/2013. Pris exkl. reklamskatt. 

Sala Kommun erhåller av Sala Silverstaden IBK under avtalsperioden: 

• Föreningens namn under avtalsperioden är Sala Silverstaden IBK 

"". f J" 

• reklamplats på damelitlagets hemma- och bortamatchställ på tröja (krage 
alt. högt upp på bröstet) 

• reklamplats på damelitlagets träningsoveraller 
• En (l) reklamplats på vägg i idrottshallen 
• En (I) reklamplats på sarg 
• logotyp på föreningens hemsidas förstasida med länk till egen hemsida 
• Matchvärd på en (I) utvald hemmamatch 
• Annons i matchprogram 

Sala Silverstaden IBK ansvarar för att skylt-, sarg-, och dräktreklamen är i 
ordning. 

Sala 2012-09-19 

Sala Kommun Sala Silverstaden lBK 

Kerstin Olla Stahre Patrik Johansson 


