
Stöd Höganäs IBFStöd 
 

Varför stödja oss? 
Höganäs IBF är en ideell förening med ca 250 medlemmar.  Vi har som mål att ge våra ungdomar en 

meningsfull fritidsaktivitet och jobbar aktivt mot mobbing, droger, doping och samtidigt som vi lägger 

stort fokus på jämställdhet. Vi har en fastställd ungdomspolicy och spelarutveckling samt utbildar våra 

ledare och uppmuntrar våra ungdomsspelare att bli domare. Hos oss får alla ungdomar vara med och 

spela och vi “toppar” inte under våra matcher.  ”Vi ska helt enkelt ha roligt och trivas tillsammans”. 

Så vi är tacksamma om ni skulle vilja hjälpa oss med ert stöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPONSORPAKET. 
o DIAMANTBOLLEN 

o GULDBOLLEN 

o SILVERBOLLEN 

o BRONSBOLLEN 

o HJÄLTARNA 

o PLASTBOLL 
*Tryckkostnad tillkommer 

 
 

(Pris och paket diskuteras) 

10.000 KR (Sarglogga och logga hemsidan)* 

  6.000 KR (Sarglogga)* 

4.500 KR (Logga hemsida & sociala medier)  

5.000 KR (Logga på ledarnas kläder)* 

(Kom med förslag)

Gå gärna in på  och se våra lag. 

http://www.hoganasibf.se/


Mellan Höganäs Innebandy, 843003-4267, (”HIBF”), å den ena sidan och 
 

________________________ _________________-________, (”BOLAGET”), å den andra sidan, 

har denna dag träffats följande 

SAMARBETSAVTAL 
 

1 BAKGRUND 

1.1 HIBF bedriver seniorverksamhet och innebandy för alla ungdomar och erbjuder därvid 

sina samarbetspartners att mot ersättning erhålla namnmässig exponering, annat PR-mässigt 

utbyte, allt i syfte att främja deras goodwill och avsättning av produkter eller tjänster. 
 

1.2 Parterna har nu enats om att BOLAGET skall ingå ett samarbetsavtal på följande villkor. 
 

 2          BOALGETS ÅTAGANDEN 

2.1       BOLAGET skall till HIBF utge ersättning med ________________ kr per säsong. säsongen 

definieras        i kap2.2. Beloppet erläggas 

             senast den ________________________mot faktura. 

 

2.2        Säsongen sträcker sig från juli tom juni nästkommande år. 
 

3 HIBF:s ÅTAGANDEN 

3.1 HIBF förbinder sig att inom ramen för detta avtal på ett positivt sätt verka för exponering av 

BOLAGET. 
 

3.2 BOLAGET erhåller av HIBF ett reklampaket enligt skiss på på sidan 1. 
 

3.3 BOLAGET svarar för alla kostnader som är förenade med framtagande av det reklam-

material som avses i punkten 3.2 ovan. 

BOLAGET skall vidare tillhandahålla underliggande material (logotyper etc). 
 

4 AVTALSTID 

4.1 Detta samarbetsavtal löper ifrån och med _____________ tillsvidare. 

Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till _______ 

Innan 1 Juli 
 

5 ÖVRIGT 

5.1 Alla belopp i detta samarbetsavtal är angivna exklusive mervärdes- och reklamskatt. 
 

___________________ 
 

Detta avtal har upprättas i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit vardera ett. 
 

Höganäs den ___________________ 
 

Höganäs Innebandy 
 
 

________________________ 
 

________________________ 

Bolaget 
 
 

________________________ 
 

________________________ 


