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Ansökan om sponsring 

För ansökan av sponsring för ideella föreningar och organisationer verksamma i Älmhults 
kommun. Sista ansökningsdag är 31 oktober 
  
Föreningsinformation  
Förening:  
  

Organisationsnummer:  

Kontaktperson:   E-post:   

Telefonnummer:   Postnummer och ort:  

Antal medlemmar:   Varav barn och ungdomar (upp till 18 år):  
  

För idrottsföreningar – ange antal seriespelande lag: 
 
  
Ändamål/Kategori: 
Idrott ☐             Kultur ☐  Samhällsutveckling/integration ☐  Friluftsliv ☐ 
 
Kort beskrivning av föreningen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har ni mottagit sponsring från oss under perioden 1 september, 2021 till 31 aug, 2022?    
Ja ☐    Nej ☐      Om ja, för vilket ändamål har sponsringen använts:  
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Beskriv vilken typ av projekt/aktivitet som ni söker sponsring för, hur det bidrar till en  
meningsfull fritid och/eller utveckling av verksamheten, samt hur det kommer 
genomföras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Finansiering 

Övrig finansiering, bidragsgivare (exempelvis Riksidrottsförbundet): 
 
 
 
Erhållet belopp/bidrag från övrig 
bidragsgivare: 
 
 

Totalt belopp att ansöka från IKEA in Älmhult: 

 

 
Underskrift 
Av behörig(a) företrädare för föreningen 
Genom undertecknandet bekräftas att lämnade uppgifter är korrekta och att föreningen är införstådd med de kriterier och 
villkor som framgår av följande sida. 
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 

 
Ansökan och eventuella frågor skickas till e-mail: community.engagement@inter.ikea.com 
tillsammans med verksamhetsberättelse och senaste årsredovisning.  

mailto:community.engagement@inter.ikea.com
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Kriterier  
Vem kan söka sponsring?  
Möjligheten att söka sponsring riktar sig till ideella föreningar och organisationer;  

• som är verksamma i Älmhults kommun. Som undantag kan även ideella föreningar och 
organisationer i Älmhults närområde som erbjuder unika aktiviteter som inte erbjuds i 
Älmhults kommun söka. 

• som är verksamma inom idrott, kultur, samhällsutveckling/integration och/eller 
friluftsliv  

• vars verksamhet och arrangemang är öppen för de många människorna att ta del av  
• vars verksamhet uppmuntrar till medskapande och interaktion  

  
För att kunna söka sponsring ska föreningen:  

• ha organisationsnummer, en vald styrelse och antagna stadgar. Från årsmötet ska det 
finnas godkänd verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse. 

• dela senaste verksamhetsberättelse och senaste årsredovisning vid ansökningstillfälle  
• återkoppla användandet av sponsringspengarna 

  
Prioriterade målgrupper  
Ansökningar från verksamheter och projekt som riktar sig till barn och ungdomar är 
prioriterade.  Det är dock möjligt att få sponsring för verksamheter och projekt som även riktar 
sig till vuxna.   
  
Sponsring beviljas inte till:  

• Politiskt bundna föreningar  
• Religiöst bundna föreningar  

 
Villkor för erhållen sponsring: 

• Föreningen åtar sig att en gång under följande år delta i föreningsdag anordnad av IKEA 
Personalstiftelse. 

• Föreningen åtar sig att senast den 31 oktober 2023 skriva en summering/utvärdering 
där man beskriver hur den mottagna sponsringen har bidragit till att utveckla 
verksamheten.  

• Föreningen åtar sig att använda erhållen sponsring för angivet ändamål. 
• Föreningen åtar sig att inte använda någon logotype, varumärke eller andra 

immateriella rättigheter som tillhör IKEA på annat sätt än vad som framgår av IKEAs 
riktlinjer (meddelas separat).  

• Föreningen åtar sig att inte sälja eller överlåta faktura avseende sponsring till annan 
part. 
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