
 

Sponsringsregler SIK IB 

 

När det gäller sponsring så finns det många regler. All sponsring med motprestation är 
förknippat med reklamskatt. 

 Sponsring är tillåtet på t.ex. overaller, t-shirtar, väskor mm. 

 Det kan också vara aktuellt med sponsring runt te x cuper 

 Sponsring är inte tillåtet på matchtröjor om inte sektionen har gett sitt medgivande 

Vi har fått erbjudande från en sponsor, vad gör vi nu?  

 
Sponsorn skall i första hand godkännas av sektionsstyrelsen, ytterst av klubbstyrelsen. Med detta 
innebär att sponsringen inte skall gå emot dels de regler som Svenska Etiska Rådet, har tagit fram 
vad gäller, rasism, etik och moral eller vår värdegrund. 
 
Vi tittar också på att det inte är en konkurrent till klubbens redan befintliga sponsoravtal. 
 
Sektionen köper in de material som sponsorns namn skall finnas på hos den leverantör som 
föreningen har avtal med, Sponsorn blir sedan fakturerad av sektionen den summa man kommit 
överens om, exkl. eller inkl. reklamskatt. När sektionen erhållit betalning, redovisar sektionen 
reklamskatten till klubbstyrelsen, och laget erhåller det som återstår efter det att kläderna är betalda, 
om det är det som man överenskommit.  
 
Reklamskatten är 8%, om man behöver räkna ”baklänges” används procentsatsen 7.41%. 
 
Reklamskatt utgår när man på något vis gör en motprestation till sponsorn. Ex. på detta kan vara att 
man genom tryck eller speakertext tackar sin sponsor. Undantaget från reklamskatt är när man tex. 
döper sin cup till ett företagsnamn, Maraboucup. 
 
Om man erbjuds varor istället för pengar, tex. lotterivinster eller serverings varor och på något sätt 
nämner sponsorns namn, i tryck eller speaker text, så skall det utgå reklamskatt på varans värde.  
 
Om man är osäker på detta med reklamskatt och sponsring, kontakta kansliet eller sektionens 
kassör. 
 
Det är viktigt att detta med reklamskatt sköts på ett korrekt sätt, då det är förknippat med höga böter, 
om den inte deklareras som den skall, och det är mottagaren av sponsring som är ansvariga för att 
redovisning sker. 
 
Sponsringsavtal får endast tecknas av SIKs Klubbstyrelse (firmatecknare). Lagledare och/eller  
sektionsstyrelsemedlemmar har inte teckningsrätt. 

 

 


