
 

 

Om vår sponsring 

Ett gott samarbete är viktigt och det ska finnas en tydlig motprestation för att vi ska bevilja 
sponsring. Det innebär att vi erbjuder ett ekonomiskt stöd då vi kan synas i ett positivt 
sammanhang och med en tydlig exponering. 

Vi samarbetar med klubbar, föreningar eller organisationer, inte med enskilda utövare. 

Vår sponsring riktar sig främst till föreningar inom vår region och på orter där vi har 
verksamhet. Vårt fokus är verksamheter för barn och ungdomar. 

Skicka in din ansökan i god tid och kom med förslag på hur vi kan synas tillsammans med er. 

 

Det här undviker vi att sponsra 

 Politiska eller religiösa organisationer. 
 Aktiviteter som kan skada människor och djur. 
 Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska. 
 Enskilda idrottsmän, personer, artister. 
 Studieresor och skolprojekt som inte är kopplade till vår bransch. 

 

Ansök om sponsring 

Vi hanterar sponsringsansökningar en gång per år och nästa stoppdatum för ansökningar är 

1 september 2023 

Vi föredrar långvariga samarbeten så den förening eller organisation som söker bör vara av 

varaktig karaktär. Vårt fokus är verksamheter för barn och ungdomar. 

Det är viktigt att du ger oss tillräckligt med information om din verksamhet så att vi har ett 

bra beslutsunderlag. Eftersom vi har fokus på barn och ungdomar är det extra viktigt att ni 

beskriver den verksamheten. 

 

 

 

 



Det här vill vi finns med i din ansökan. 

1. Information om föreningen eller organisationen 

 Adress och kontaktuppgifter med både telefonnummer och e-post 

 Styrelse och övrig organisation samt en kontaktperson 

 Verksamhet, antal medlemmar och antal aktiva medlemmar 

 Föreningens arbete för jämställdhet. 

Med jämställdhet menar vi att flickor, pojkar, män och kvinnor har samma möjlighet 

att utöva er idrott eller aktivitet. Det handlar om hur resurserna fördelas, exempelvis 

pengar, träningstider, lokaler, kompetenta ledare. 

 Hur föreningen säkrar upp att barnkonventionen följs 

 Bifoga den senaste verksamhetsberättelsen. 

2. Anledningen till att ni vill ha ett sponsorsamarbete 

Hur ser ni att vi kan stärka våra respektive varumärken genom att samarbeta? 

Vad förväntar ni er av oss som sponsor? 

3.Motprestation 

Möjligheter till exponering, till exempel skylt, kläder, utskick, nätverksträffar eller 

namngivning. 

Andra förslag på vad ni kan erbjuda Energiservice vid ett samarbete. 

4. Ansökan och beslut 

Vi hanterar sponsringsansökningar en gång per år. Sista ansökningsdag är 1 september. Alla 

som ansöker får skriftligt besked om vårt beslut. 

Skicka in din ansökan till contact@es.se 

 

 


