S AGENE I DRETTSFORENING
RETNINGSLINJER FOR SPONSORARBEID
Vedtatt av styret 20.06.2017

1. Det er styret i Sagene IF som gjennom sitt budsjettarbeid fordeler og disponerer
sponsormidler, styret kan kun budsjettere med sponsorinntekter det er inngått
avtaler på.
2. Alle inntekter og utgifter knyttet til sponsorarbeid skal gå gjennom Sagene IFs
konto og Sagene IF regnskap.
3. Daglig leder skal godkjenne alle sponsoravtaler på alle nivåer.
4. Sponsorer som har verv/roller i klubben er inhabile når spørsmål knyttet til
sponsoratet diskuteres.
5. En sponsor kan velge å sponse følgende nivåer i klubben:
Klubb:
Avdeling:
Årskull:
Gruppe:
Lag:
Spiller/utøver:

Hele Sagene IF
En enkelt idrett
All lag som består av spillere født samme år
En fast treningsgruppe i en individuell idrett
Et enkelt lag der dette er eneste i sitt årskull.
En enkelt spiller/ utøver hvis godkjent av styret

Sagene IF
Sagene IF fotball
Sagene IF fotball gutter og jenter 2006
Sagene IF bryting ungdom
Sagene IF fotball gutter 2006 Stjerner
Utstyrsavtale for elitespiller innebandy

6. Alle nivåer skal forholde seg lojalt til de sponsoravtaler som er inngått.
7. Medlems- og treningsavgiften, ikke sponsormidler, skal dekke faste kostnader
for drift av alle nivåer.
8. Sponsormidler skal brukes til ekstra felles aktivitet/ utstyr for det nivået som har
fått sponsingen, ikke til å dekke kostnader for enkeltpersoner.
9. Sponsoren skal dekke kostnader trykket til materiell og trykk.
10. Det enkelte nivå har ansvar for å følge opp sine respektive sponsoravtaler.
11. De ulike nivåene kan kun selge og få inntektene fra sine sponsorplasser på
drakter og anlegg og de kan kun selges til minimumspris eller høyere (se vedlegg
1 under)
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Sagene Idrettsforening
1997: Årets Idrettslag i Oslo Idrettskrets

2001: Idrettens verdipris fra Norges Idrettsforbund

Postadresse: Pb 3488 Bjølsen, 0406 Oslo
Besøksadresse: Moldegata 7, 0445 Oslo
Telefon: 22230100 / 22238675
Epost: post@sageneif.no

Org. nr. 985 413 320
Web: www.sageneif.no
Facebook: https://www.facebook.com/SageneIF/
Instagram: https://www.instagram.com/sageneif/

