Policy

Riktlinjer för sponsring

Falu Energi & Vatten vill skapa goda relationer till kunder och omvärlden. Genom
sponsringssamarbeten vill vi visa att vi bryr oss om verksamheter och ämnen som är
viktiga för våra kunder.
Genom samarbeten vill vi:






Engagera oss i lokalsamhället.
Skapa intresse hos omvärlden kring Falu Energi & Vattens verksamhet och våra
produkter/tjänster.
Medvetandegöra omvärlden kring ansvaret vi tar för en hållbar utveckling.
Visa upp Falu Energi & Vatten och energibranschen som en spännande arbetsgivare.

Riktlinjerna gäller för samtliga bolag och alla anställda i Falu Energi & Vatten AB.
Koncernens marknadschef har ett särskilt ansvar för implementeringen av riktlinjerna.

Förutsättningar för sponsring
Sponsring från Falu Energi & Vatten baseras på ett samarbetsavtal och riktar sig till
lokala föreningar/organisationer/verksamheter och arrangemang inom miljö, samhälle,
kultur och idrott. Avtalen ska inte omfatta mer än ett år i sänder eller ett evenemang åt
gången.




Sponsringen ska ske genom samarbeten där en motprestation krävs och där alla parter bär
ett ansvar för att uppfylla sin del av avtalet.
Sponsringen ska utvärderas utifrån ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv.

Falu Energi & Vatten sponsrar inte:








Politiska och religiösa organisationer
Enskilda utövare (idrottare, personer, artister osv.)
Aktiviteter som kan skada vår miljö
Aktiviteter som kan uppfattas som oetiska
Organisationer som enbart inriktar sig mot välgörenhet, eftersom det inte är att betrakta
som sponsring
Föreningar, grupper eller företag med kontroversiella aktiviteter

Bedömning av sponsringsansökan
Alla ansökningar bedöms utifrån nedanstående bedömningskriterier:






Sökande ska vara verksam i Falu kommun och aktiviteten ska bedrivas i området
Sökande ska bedriva en seriös verksamhet inom sitt område (miljö, samhälle, kultur,
idrott etc.)
Sökande som bedriver en barn- och ungdomsverksamhet är extra intressant
Aktiviteter eller arrangemang som är kostnadsfria och öppna för alla är extra intressant

Dokumentägare
Mikaela Trapp

Regnr-utgåva
1242-1

Gäller fr.o.m
2018-10-09

Sida
1 av 2

Policy

Riktlinjer för sponsring

Sponsringsbelopp
Falu Energi & Vatten sponsrar varje insats med maximalt 25 000 kronor eller
motsvarande värde i tjänster/produkter. Till exempel elanslutning, WiFi-uppkoppling,
sophämtning, möjlighet till vattentank osv.
Den sökande ska specificera sina kostnader eller behov av produkt/tjänst.

Beslut
Falu Energi & Vattens styrgrupp för sponsring bedömer och tar beslut kring valda
sponsringssamarbeten. Marknadschefen samordnar och budgeterar för företagets årliga
sponsring.
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